
Gálaesttel köszöntötte a vá-
ros a magyar kultúra napját ja-
nuár 22-én este. A rendezvény-
re – melyen sor került a Kultúra
mecénása díj átadására is – a
Hevesi Sándor Színházban ke-
rült sor.

– pet –

Dr. Besenczi Árpád, a teátrum
igazgatója ünnepi beszédében el-
mondta: a kultúra napja ugyan
nem piros betûs ünnep a naptár-
ban, mégis fontos dátuma a ma-
gyarságnak. 1823-ban e napon
fejezte be Kölcsey Ferenc a Him-
nuszt, melynek eredeti kézirata
1944-ben a Nemzeti Múzeumba
került. A Himnusz befejezésének
napjára pedig 1989 óta tekintünk
a magyar kultúra napjaként. A
szûkebb szakmájával, színházzal
kapcsolatban úgy fogalmazott: a
celebek már a spájzban vannak,
de a színház még a miénk! A sza-
badság, a szolidaritás és a de-
mokrácia terepe ez, fontos azon-
ban, hogy merjünk kérdezni, mer-
jünk kíváncsiak lenni, és ne fél-
jünk a sírástól, nevetéstõl; közö-
sen pedig fõleg ne.

A gálaest idén a tánc – fõleg a
klasszikus balett és a modern tánc

– jegyében telt, Stefán Gábor ba-
lettmester, koreográfus moderálá-
sával. A színház egykori direktora
bevezetésképpen egy beavató ba-
lettórát is tartott, melyen a közön-
ség megismerhette a legfontosabb

lépéseket és azok jelentését. A
rendezvény keretében került sor a
Kultúra mecénása díj átadására,
melyet a Baki Agrocentrum Kft. ka-
pott, Nemes László Tavaszi virá-
gok címû festményét Balogh Ru-

dolf ügyvezetõ vette át Balaicz Zol-
tán polgármestertõl. A díj mellett a
tavalyi évhez hasonlóan közmûve-
lõdésben dolgozó kulturális szak-
embereket is elismertek. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

– pet –

A teátrum február 3-án mutat-
ja be legújabb elõadását, a Szé-
pen szóló babaukamadár címû

mesét, Boráros Szilárd rendezé-
sében. A díszlet- és jelmezterve-
zõnek ez az elsõ rendezõi mun-
kája.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– AL –

Az eredetileg tervezett idõpontot
azért módosították március 8-ra,

hogy legyen elegendõ idõ a felké-
szülésre, és hogy minél nagyobb
számú vállalkozás élhessen a le-
hetõséggel – tette hozzá Kara
Ákos zalaegerszegi sajtótájékozta-
tóján.    

A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium infokommunikációért és fo-
gyasztóvédelemért felelõs államtit-
kára kifejtette: a jövõ a digitalizá-
ció, ezért a kormány 54 milliárd fo-
rintos keretösszeggel három pá-
lyázati kategóriát hirdet meg. A pá-

lyázatok standard elbírálásúak, így
a követelmények megfelelése mel-
lett a beérkezési sorrend is számít. 

Közülük a legnagyobb a mint-

egy 40 milliárd forintos keretû, ami
a vállalatok infokommunikációs és
mobilfejlesztéseire, valamint felhõ-
alapú online üzleti szolgáltatásaik
terjesztésére szolgál. A kiíráson
mintegy négyezer vállalkozás
nyerhet 40 százalékban vissza
nem térítendõ forrást, egy és 24
millió forint között. Továbbá 55 szá-
zalékban kedvezményes, egyszá-
zalékos kamatozású kölcsönt ve-
hetnek fel. 

(Folytatás az 2. oldalon.)

BEMUTATÓ A GRIFFBEN
A BENNÜNK REJLÕ BABUKAMADÁR
Mi az a yaybahar, csak a népzene passzolhat-e a népmeséhez,

és hol keressük a babukamadarat? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sek vetõdtek fel a minap a Griff Bábszínház sajtótájékoztatóján.

DIGITALIZÁCIÓRA
MÁRCIUS 8-TÓL ADHATÓK BE A PÁLYÁZATOK

A kormány összesen 54 milliárd forint keretösszegû támoga-
tással segíti a hazai vállalkozások digitalizációját. legyen szó ipa-
ri termelésrõl, kereskedelemrõl vagy szolgáltató ágazatokról. A
pályázatokat március 8-tól lehet beadni.

– A. L. –

A beruházást bejelentõ sajtótá-
jékoztatón Vigh László országgyû-
lési képviselõ, miniszteri biztos el-
mondta, az 1960–70-es években
épült keleti vízbázis mostanra el-
öregedett, így ma már nem alkal-
mas minõségi vízellátásra. Az ivó-
vízhálózat korszerûsítéséhez
szükséges összeget a kormány a
múlt év decemberében ítélte meg.
A közmûfejlesztés Zalaegerszeg
északi, keleti és déli részét, vala-
mint Bocfölde, Sárhida, Csatár,
Zalaszentiván, Zalaszentlõrinc,
Alibánfa és Pethõhenye települé-
seket érinti. A beruházás befejezé-
se 2019 nyarán várható, eredmé-
nyeként egészséges ivóvizet biz-
tosítva a térségben élõknek.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere méltatta, hogy a
város jelentõs, százszázalékos
mértékben vissza nem térítendõ
támogatást kapott a keleti vízbázis
rekonstrukciójára. A 32 kútból ma
már csak 26 kút létezik, melybõl
csak 22 üzemképes. Az ezekbõl

kitermelt víz minõsége a vas-,
mangán- és ammónia-, valamint
metángáz-tartalom tekintetében
esetenként túllépi a megengedett
határértékeket. Mint mondta, ép-
pen ezért ideje volt, hogy a nyuga-
ti vízbázis megújítását követõen a
keleti vízbázis rekonstrukciója is
megvalósuljon. A fejlesztés Zala-
egerszeg jelentõs részét érinti
több környezõ településsel együtt,
hozadékaként évtizedekre bizto-
sítva az egészséges ivóvizet. Ki-
emelte, hogy a támogatás elnyeré-
se visszaigazolta az önkormány-
zat, a Zalavíz Zrt. valamint a
víziközmû-társulás a projekt elõ-
készítésébe fektetett munkáját.

Bali Zoltán, az önkormányzati
víziközmû-társulás elnöke arról be-
szélt, hogy a keleti vízbázis korsze-
rûsítése hiánypótló beruházás,
mellyel teljessé válnakk a megye-
székhelyt érintõ fejlesztések, miu-
tán a nyugati vízbázis felújítása, va-
lamint a szintén több települést ma-
gában foglaló szennyvízhálózat-
bõvítési projekt már megvalósult. 

(Folytatás az 2. oldalon.)

A TISZTÁBB IVÓVÍZÉRT
KEZDÕDIK A KELETI VÍZMÛ REKONSTRUKCIÓJA

Több mint négymilliárd forintos költséggel, mintegy 60 ezer la-
kost érintõen valósul meg a keleti ivóvízbázis rekonstrukciója Za-
laegerszegen és térségében. A projekt önerejét is az állam bizto-
sítja, ami 100 százalékos vissza nem térítendõ támogatást jelent
az önkormányzatnak és a fogyasztóknak. 

Együtt a díjazottak.

GÁLAEST A TÁNC JEGYÉBEN A KULTÚRA NAPJÁN
KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJAT ÉS MÁS ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

Fotó: Seres

Kara Ákos államtitkár a sajtótájékoztatón.



A Cafetéria témakörében
szervezett rendezvényt a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatásért
Közalapítvány Karrierirodája és
Diákcentruma. A HR-Café talál-
kozón cégképviselõk, a helyi
egyetemek vezetõi, a megyei
iparkamara és a szakképzési
centrum munkatársai tanács-
koztak.

– AL –

A béren kívüli juttatások adózá-
sa és a hozzájuk tartozó adózási
szabályok, törvényi rendelkezések
évrõl évre változnak. Ez idén is így
van, hiszen 2017. január 1-tõl
újabb nagymértékû változások
léptek érvénybe, mondta el Né-
meth-Horváth Kata irodavezetõ. A
hatodik alkalommal összehívott
HR-Café találkozót ez okból szer-
vezték meg, melyen tapasztalatai-
kat és elvárásaikat osztották meg
egymással a résztvevõk.

Az ez évi változásokról Hor-
váth Tamás, a Prohumán 2004
Kft., a cafeteria-szolgáltatások fe-
lelõs ágazatvezetõje adott rövid
tájékoztatást. Az új szabályozás
szélesítette a kisgyermekes csa-
ládok támogatási lehetõségeit. A
bölcsõdei költségtérítés mellett
megjelent az óvodai támogatás is,
ami szintén adómentes. Új elem a
mobilitási lakhatási támogatás is,
amit ugyancsak adóteher nélkül
biztosíthat a munkáltató. A jutta-
tás a dolgozók könnyebb áramlá-
sát hivatott elõsegíteni a hátrá-
nyosabb régiókból a munkahelye-
ket kínálók felé.  

Azonban több népszerû béren
kívüli juttatás idén már magasabb
közteherrel adható, így a korlátla-
nul adható Erzsébet-utalvány, az
iskolakezdési támogatás, a helyi
bérlet, a munkahelyi étkezés, az
önkéntes nyugdíjpénztár és
egészségpénztár. Várható, hogy a
munkáltatók emiatt nettóról bruttó
keretre alakítják át az immáron
nem kedvezményes adózású jut-
tatásokat. 

A jelenlévõk munkaerõ-megtar-
tónak nevezték a cafetéria rend-
szerét. A munkaerõhiánnyal kap-
csolatban elhangzott, hogy a válla-
tok is mutassanak egyfajta arcula-
tot a diákoknak, hogy ne csak is-
kolát, de céget is válasszanak a
szakmához. Ugyanis az már nem
elég, hogy a hiányszakmában ta-
nulókat különféle ösztöndíjakkal

támogatják, ami egyébiránt egy jól
teljesítõ diák esetében nettó
40–45 ezer forint havonta. Most
már arra is szükség van, hogy a
szülõk és a diákok lássák, milyen

életpálya járható be az adott szak-
mával, milyen lehetõségek
(pluszszakma, érettségi vagy akár
diploma) állnak rendelkezésre a
továbblépés terén. 

2 Közélet
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

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

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

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)
IDÕPONT: február 8. (szerda), február 13. (hétfõ) és március 8.
(szerda) 15.00 óra.

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az agrárágazat kivételével bár-

mely szektorban tevékenykedõ ha-
zai kis- és középvállalkozás pá-
lyázhat, amely a közép-magyaror-
szági régión kívül mûködik.

Kifejezetten az infokommuniká-
ciós ágazatban tevékenykedõ mik-
ro- kis- és középvállalkozásoknak
írták ki a mintegy 10 milliárd forin-
tos keretösszegû pályázatot. Ezen
nagyjából 200 vállalkozás nyerhet
elõállított termékeik és szolgáltatá-
saik nemzetközi piacra juttatásá-
hoz 2 és 40 millió forint közötti
vissza nem térítendõ forrást, vala-
mint 50 százaléknyi kedvezmé-
nyes kölcsön lehetõségét.

A harmadik pályázat az üzleti
felhõszolgáltató központok létreho-
zását és bõvítését szolgálja 4,5

milliárd forintos keretösszeggel.
Ebbõl 20 cég kaphat támogatást
17,5 és 175 millió forint között, va-
lamint ugyancsak kedvezményes
kölcsönt. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere reményét fejezte ki,
hogy minél több zalai vállalkozás él
a lehetõséggel. Közölte, a város a
TOP-programból több száz millió
forintot kíván fordítani digitalizációs
fejlesztésekre. Az önvezetõ jármû-
vek tesztelésére is alkalmas jármû-
ipari tesztpálya a kutatásfejlesztés
és az innováció terén egyaránt je-
lentõs infokommunikációs fejlesz-
téseket igényel majd, melynek ér-
dekében együtt kívánnak mûködni
az államtitkársággal. A 40 milliár-
dos beruházás alapkövét május-
ban teszik le.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A keleti vízbázis rekonstruk-

ciója során új kutakat és víztisz-
títókat építenek, továbbá kicse-
rélik a gyûjtõ- és ellátóvezetéke-
ket, a tározókat. Hangsúlyozta: a
beruházás költséghatékonyabb
üzemeltetést is eredményez
majd.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója az új víz-
tisztító megépítésének jelentõsé-
gét emelte ki, mely azt szolgálja,
hogy a vízellátás mennyiségileg
és nyomás szempontjából is sta-
billá váljon. Szólt arról is, hogy a
jelenlegi egylépcsõs helyett új, há-
romlépcsõs technológiát építenek
ki a megfelelõ minõségû, hálózat-
ra bocsátott ivóvíz biztosítása ér-
dekében.

A keleti vízmû rekonstrukciója a
már megvalósult nyugati felújítá-

sával együtt 90 ezer
ember számára bizto-
sítja az egészsége-
sebb, tisztább ivóvizet
Zalaegerszegen és
térségében.

DIGITALIZÁCIÓRA
MÁRCIUS 8-TÓL ADHATÓK BE A PÁLYÁZATOK

Elhangzott: lesznek olyan ese-
mények, melyek kifejezetten a ju-
bileum miatt szervezõdnek, ám az
ünnep kapcsán jó néhány hagyo-
mányos rendezvény is megújul.
Koncertekre, kulturális fesztiválok-
ra, kiállításokra, tudományos kon-
ferenciákra egyaránt sor kerül, ám
új köztéri alkotásokkal és az alka-
lom ihlette színes kiadványokkal is
gazdagodik a város.

A hagyományos, város napjá-
hoz (május 13.) kapcsolódó ünne-
pi közgyûlés díszvendége Kövér
László, az Országgyûlés elnöke
lesz. Az ünnep jegyében zajlik az
Egerszeg Fesztivál is, melyre má-
jus 12–június 11. között kerül sor.
Számos tematikus hétvége lesz a
közel egy hónap alatt. Újdonság-
ként megrendezésre kerül az elsõ
zalaegerszegi Street Food Feszti-
vál a Dísz téren (június 2–3–4.),
mely napjaink gasztrotrendjeit is-
merteti meg az itt élõkkel. 

A kultúra mellett a sport is
hangsúlyos lesz: Zalaegerszeg
lesz az egyik szakaszbefutója a
Tour de Hongrie 2017-es kerék-
párversenynek (június 28.), ezen-
kívül Restart Fesztivál címmel or-
szágos sportfesztivált is szervez-

nek július 13–16. között. Némileg
megújul majd a 2017-es adventi
forgatag is: a tervek szerint egy
jégpályát építenek fel a Dísz
térre.

Ami a köztéri alkotásokat illeti,
a polgármester elmondta: május-
ban a Piac téren felavatásra kerül
az egy éve elhunyt népszerû kefe-
kötõ, Szabó Gyula bácsi szobra
(Szabolcs Péter alkotása). A város
napja és az évforduló tiszteletére
pedig a Mindszenty térre kerül
egy, a város elsõ ábrázolásának
alapján készült makett (Farkas Fe-
renc alkotása).

A 770. évfordulóra több könyv
és egyéb kiadvány is megjelenik.
Sõt, az elsõ már el is készült, és
Balaicz Zoltán be is mutatta a saj-
tótájékoztató keretében. A
Tourinform-iroda gondozásában,
Tódor Tamás szerkesztésében
megjelent a Különleges Zalaeger-
szeg címû kötet, melybõl az egyes
városrészek történetét ismerhetik
meg az olvasók, korbeli és mai fo-
tókkal illusztrálva a helyszíneket.

Gyimesi Endre történész és
Seres Péter fotós új várostörténe-
ti képeskönyvet szerkeszt, mely-
nek bemutatójára szeptemberben

kerül sor. Könyv jelenik meg töb-
bek között Mindszenty József
apátplébánosi munkásságáról
(szerzõ dr. Balogh Margit), Seré-
nyi Árpádról, a város elsõ fotográ-
fusáról (szerzõ Megyeri Anna) és
Zalaegerszeg középkori és újkori
történetérõl (Dr. Bilkei Irén, dr.
Vándor László).

Díszes nyomtatásban hozzá-
férhetõ lesz a városról készült elsõ
metszet is, ezenkívül színes ké-
peslapok is készülnek egykori és
mai zalaegerszegi kapukról, kapu-
részletekrõl (Pánczél Petrának, la-
punk munkatársának szerkeszté-
sében, saját fotóiból válogatva).

A polgármester a tudományos
konferenciák közül kiemelte a má-
jusi Mindszenty-konferenciát, mely
az egykori apátplébános szüle-
tésének 125. évfordulójára emlé-
kezik. Szintén májusban Hõsök
és/vagy áldozatok? címmel a zalai
honvédek 2. világháborús szerep-
vállalására emlékezünk. De Zala-
egerszeg egykori városbírói és
polgármesterei is fókuszba kerül-
nek egy júniusi konferencián.

Balaicz Zoltán reméli, hogy a
színes és igényes programok mél-
tóvá és emlékezetessé teszik az
idei jubileumi évet. Megjegyezte:
az önkormányzat és az egyes in-
tézmények összefogása nélkül
nem tudtak volna ilyen változatos
kínálatot összeállítani.

PROGRAMKAVALKÁD A 770. ÉVFORDULÓRA
ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÉS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK

Zalaegerszeg idén ünnepli elsõ írásos említésének 770. évfor-
dulóját. A jeles alkalom méltó megünnepléséhez egész évben kü-
lönféle programokkal készül a város, melynek részleteirõl Balaicz
Zoltán polgármester tartott sajtótájékoztatót a Díszteremben.

MUNKAERÕ-MEGTARTÓ A CAFETÉRIA
HR-CAFÉ TALÁLKOZÓN A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL

Acer Aspire One D270-netbook alkat-

részek eladók! Töltõ, akksi, hdd elkelt!

Érdeklõdni: 06-30/928-1725 vagy üze-

netben, a tomi5_911@freemail.hu e-

mail-címen.

Meghívó
A SZÍNHÁZBARÁT KÖR

VENDÉGE

FEBRUÁR 9-ÉN 16 ÓRAKOR

BELLUS ATTILA
SZÍNMÛVÉSZ LESZ.

HELYSZÍN:

A SZÍNHÁZ BÜFÉJE.

A rendezvény ingyenes!

Szeretettel
várják az érdeklõdõket!
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Megújul a Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ
elõtti tér és lépcsõsor, ahogy
városi sportcsarnok elõtti tér
is. Emellett utak, járdák, kerék-
pár- és bekötõutak épülnek Za-
laegerszegen a következõ két
évben. 

– AL –

Minden hétre jut valami pozitív
hír – kezdte beszámolóját az egyik
helyszínen, a Keresztury VMK-nál
tartott sajtótájékoztatón Balaicz
Zoltán polgármester, utalva a de-
cemberi kormányhatározatra,
mely 1,5 milliárd forint felhasználá-
sát teszi lehetõvé a város számá-
ra. Megemlítette, hogy a korábban
juttatott 2,7 milliárd forintból több
útfejlesztést hajtottak végre 2016-
ban, többek között körforgalmat
építettek ki a botfai keresztezõ-
désben, a nagypáli jármûosztályo-
zós csomópont kialakítása pedig
hamarosan befejezõdik. Mint fo-
galmazott, a város tovább szépül-
het az újonnan megítélt összeg-
bõl, melynek elköltését három
részre osztották fel. A városi terek
felújítása csomagban a Keresztury
mûvelõdési központ elõtti tér és
lépcsõsor, valamint a városi sport-
csarnok elõtti tér átépítését végzik
el. A két beruházás együttes érté-
ke 250 millió forint. 

Szinte minden városrészt érint
az arányos városfejlesztési cso-
mag: Vorhotán járdát építenek, fel-

újítják Bazitán a Toposházi utat,
Páterdombon a Kinizsi utat, a
Kertvárosban a Mátyás király ut-
cát. Összesen húsz helyszínen
fognak utakat, járdákat felújítani,
csapadékvíz-elvezetõ árkokat, be-
kötõutat, parkolót építeni a város-
ban. Minderre több mint 600 millió
forintot fordítanak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ hangsúlyozta, hogy 2017-

ben jelentõs fejlõdés indul el a vá-
rosban, mely során közintézmé-
nyek, közterületek, utak, járdák lé-
tesülnek, valamint újulnak meg.
Úgy vélekedett, a város megér-
demli a kormányzati támogatást,
mert jó munkát végzett a projektek
elõkészítésében.

Makovecz Tamás landorhegyi
önkormányzati képviselõ felidézte,
hogy korábban a Gasparich úti

óvoda, a közelmúltban pedig a
landorhegyi óvoda újult meg. A
folytatásban a Kispest utcai gyer-
mekotthon, valamint a Landor-
hegyi Általános Iskola rekonstruk-
ciója valósul meg. Mint mondta,
nagyon sok lakossági észrevétel
érkezett a Keresztury ÁMK rossz

állapotú lépcsõsora és tere miatt,
ami most végre megszépülhet, és
akadálymentessé is válhat az itt
élõk örömére. 

A lista összeállításában fontos
szempontként szerepelt, hogy ne
csak közterületek újuljanak meg,
hanem a városnak adót fizetõ he-
lyi vállalatok számára is építsenek
utat, járdát, buszfordulót tevékeny-
ségüket segítendõen, fejtette ki
Bali Zoltán, a gazdasági bizottság
elnöke. Kiemelte az Avas- vala-
mint a Vizsla-árok csapadékvíz-el-
vezetése bõvítésének jelentõsé-
gét. A tavalyi júniusi nagy áradás
ugyanis ezen a két helyszínen
okozta a legnagyobb problémát. 

– AL –

A meghívott vállalkozásveze-
tõk körében tartott fórumon
Balaicz Zoltán polgármester is-
mertette a város munkaerõpiaci
helyzetét. 2014 végén még 4,7
százalék volt a munkanélküliségi
ráta, ami 2016 decemberére az
álláskeresõk számának ezeregy-
százra való csökkenésével 2,7
százalékra mérséklõdött. Ebben
az idõszakban jelentõs beruházá-
sokat hajtottak végre a vállalatok,
melynek következtében három-
ezernél több munkahely létesült a
megyeszékhelyen. 2017-ben to-
vábbi bõvítés várható, ami 1200 új
munkahelyet jelent. A polgármes-
ter hozzáfûzte azt is, hogy a javu-
ló tendenciák egyben komoly
munkaerõhiányt is mutatnak, me-
lyen az önkormányzat ezzel a pro-
jekttel is segíteni kíván.

A hároméves idõtartamú prog-
ramról – melybe összesen 650 tar-
tósan munkanélkülit vonnak be –
Hart Viktória, a Zalaegerszegi Já-
rási Hivatal foglalkoztatási osztály-
vezetõje tájékoztatta a jelenlévõ-
ket részletesebben. Az érintettek
közel felét álláshoz is juttatnák, oly
módon, hogy kétharmaduk a fél-
éves támogatott idõszak után is
foglalkoztatásban marad, emellett
a projektben megszólítottak egy-
harmada pedig képzésben venne
részt. 

A célcsoport nagy többsége
szakképzettséget nem igénylõ
munkakörökben szeretne elhe-
lyezkedni, ami iskolai végzettsé-
güket is tükrözi. Megjegyezte: an-
nak ellenére, hogy az álláskeresõk
többsége szakképzetlen, a legna-
gyobb munkaerõhiány mégis a
szakképzettséget nem igénylõ
munkakörökben jelentkezik. 

A másik nagy csoportot pedig
azok képviselik, akik a kereske-
delemben kívánnak dolgozni. Az
álláskeresõk és a munkaadók
igényei gyakran azért nem
összeegyeztethetõek, mert na-
gyon sok a kiskorú gyermeket
nevelõ nõ, valamint a vidéki, akik
számára nehézséget jelent a
többmûszakos munkarendhez il-
letve a bolt nyitvatartásához való

alkalmazkodás. Mint mondta, a
részmunkaidõs vagy egyéb atipi-
kus foglalkoztatási módok felte-
hetõen javítanának ezen. Idén 73
fõ képzésbe vonását, valamint
114 fõ foglalkozatási támogatás-
ban részesítését tûzték ki célul.
Kiemelte, a projekt csak a bevont
résztvevõk szoros együttmûkö-
désével valósítható meg eredmé-
nyesen.

A városházán tartott foglalkoz-
tatási fórumon több cégvezetõ
számolt be saját intézkedéseikrõl,
amelyekkel igyekeznek megtartani
és biztosítani a megfelelõ végzett-
ségû munkaerõt.

3Aktuális

Zalaegerszeg önkormányzata 900 millió forintos uniós támoga-
tást nyert a vállalkozások igényein alapuló foglalkoztatásfejlesz-
tési programra, melybe összesen 650 fõt vonnak be. Közülük
182-en képzéseken vesznek részt, míg 284-en foglalkoztatási tá-
mogatásban részesülnek a projekt hároméves idõtartama alatt.

A FOGLALKOZTATÁS BÕVÍTÉSÉRÕL
FÓRUMON VITATTÁK MEG

MÁSFÉL MILLIÁRD FORINT KÖZTEREKRE
MEGÚJUL A KERESZTURY VMK ÉS A SPORTCSARNOK ELÕTTI TÉR

VÁROSI TEREK FELÚJÍTÁSA

Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõ-
dési Központ elõtti tér, lépcsõ-
sor átépítése

Zalakerámia Sport- és Rendez-
vénycsarnok elõtti tér átépítése

ARÁNYOS VÁROSFEJLESZTÉS,
VÁROSI UTAK, JÁRDÁK ÉS KÖZMÛVEK

ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

– Kaszaházi úton a járda felújítá-
sa (Kaszaháza)

– Az Arany János utca és a Már-
tírok útja közötti új átkötõ út
megépítése

– A Bíró Márton utcában az át-
eresz átépítése az Avas-árkon
(Páterdomb)

– A Vizsla-árok bõvítése a Vizs-
lapark megújítása során

– Járdaépítés Vorhotán
– A Vasút út keleti szakaszának

felújítása (Pózva)
– A Telekalja utcában burkolat-

építés (Ságod)
– Kossuth utcai tömbbelsõ par-

kolójának burkolatfelújítása
– A Takarék köz burkolatfelújítá-

sának harmadik üteme
– A Csörge utca felújítása

(Zalabesenyõ)
– A Kinizsi utca felújítása (Páter-

domb)
– A Kinizsi utca 80. szám elõtt

parkoló építése (Páterdomb)
– A Toposházi út felújítása

(Bazita)
– A Mókus utca és a Köztársa-

ság útja találkozásánál parkoló
építése (Kertváros)

– A Gyimes utcai parkoló III. üte-

mének megépítése (Kertvá-
ros)

– A Gyimes utca burkolatának
felújítása a Köztársaság utca
és Általszegett utca között
(Kertváros)

– A Hegyalja utcai tömbbelsõk-
ben utak felújítása (Kertváros)

– A Csilla utca felújítása (Csács)
– Csácsi út burkolatának felújítá-

sa csapadékvíz-elvezetéssel
(Csács)

– A Mátyás király utca felújítása
(Kertváros)

A VÁLLALKOZÓI ALAPBÓL

MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

– A Sport utca aszfaltburkolatá-
nak felújítása az Anton Kft. és
több, a környéken mûködõ cég
könnyebb megközelíthetõsé-
gét segítendõ

– A Flextronics „A” telephelyé-
nél, a Zrínyi úton található par-
koló bõvítése

– Kerékpárút építése a Berzse-
nyi úton a Ganzeg Kft. telep-
helyének megközelítése érde-
kében

– Az Andráshida utca és Gazda-
ság utca közötti átkötõ útsza-
kasz építése több, a környé-
ken mûködõ cég érdekében

– A Bíbor utca korszerûsítésével
útcsatlakozás a Forest Hunga-
ry Kft. megközelítését támoga-
tandó

– Buszforduló létesítése az
Egervári úton a Schneider
Electric Kft. közelében

– EuropTec Kft. bejáratához ve-
zetõ út fejlesztése

HOL LESZNEK ÚT- ÉS

JÁRDAFEJLESZTÉSEK?
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd

forintot fordít idén és jövõre, vagyis a 2017–2018-as esztendõben
infrastrukturális fejlesztésre.



Február 15-én 18 órától Pár-
kapcsolat és az idõ címmel
Kozma-Vízkeleti Dániel család- és
párterapeutával lesz beszélgetés.
Nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy
mi a stabil párkapcsolat titka, ha-
nem az önértékelési problémák is
szóba kerülnek, hiszen a terapeu-
tának ez az egyik szakterülete.

Március 23-án este prof. dr.
Kiss Enikõ, a PTE Pszichológiai
Intézetének tanszékvezetõje lesz
a vendég, aki a lelki és a családi
harmóniáról és a „mindfulness”
meditáció pozitív hatásairól beszél
majd. Április 19-én pedig Singer
Magdolna mentálhigiénés szak-
ember, hospice- és gyásztanács-
adó érkezik az estre, aki Vesztesé-
gek a családban címmel a gyász-
ról és a halálesetek feldolgozásá-
ról beszélget Nagy Rékával.

A soron következõ Pszicho-es-
tek egy pályázatnak köszönhetõen
ingyenesek lesznek. Az Esély
Európára Egyesület ugyanis for-
rást nyert az „Egyre nõ az esély”
címû projektre, melyben nyolc
partnerszervezet vesz részt. Köz-
tük a Pszicho-esteknek helyet adó
Keresztury VMK is. A rendezvény-
re ugyanakkor – az ülõhelyek kor-

látozott száma miatt – elõzetes re-
gisztráció és asztalfoglalás szük-
séges.

4 Kultúra

– B. K. –

– Újra pozitív megítélése van
a lapnak, akik eltávolodtak, visz-
szatértek, valamint új hangok,
fiatal tehetségek jelentek meg,
régi zalai költõket sikerült vissza-
hódítani – mondta Kaj Ádám, mi-
közben beszélt az elmúlt év te-
matikus számairól, az online
megújulásról, a rendezvényekrõl,
így a Pannon Pódiumról melyre
már kétszer is sort kerítettek, va-

lamint Muravidék megerõsödésé-
rõl a lapban. 

A legfrissebb számot Szemes
Péter fõmunkatárs ismertette az
érdeklõdõk elõtt, akik között volt
többek között dr. Hóbor Erzsébet,
Zalaegerszeg város díszpolgára, a
lap szerkesztõbizottságának tagja.
A folyóirat nyitányában az 1956-os
„szentséges nagy forradalom” em-
lékére zalai kötõdésû írások kap-
tak helyet. A lap legterjedelme-
sebb részét szintén zalai összeál-

lítás teszi ki 13 szépíró mûveivel.
Ezekhez illeszkedik a kritikai rovat,
kuriózumként Pomogáts Béla írá-
sa is olvasható. A „Testvérmúzsák”
rovatban pedig a történelmi Zalá-
nak áldoznak, valamint képzõmû-
vészeti és a színházi írások ismét
hangsúlyosak.

A szerkesztõk elmondták, való-
jában már összeállt a következõ
lapszám is. Valamint szintén hír
értékû, hogy az újság által alapított
költészeti díjat idén elõször fogják
átadni a költészet napján. 

Az eseményen Vörös István
József Attila-díjas költõ, a vers ro-
vat vezetõje, könyveinek bemuta-
tójára került sor. A kreatív írás ok-
tatójaként is elhíresült író most is

eme mûfaj fontosságát hangsú-
lyozta. Ennek jegyében született
az Apám kakasa címû gyer-
mekvers átirata (társszerzõ Lackfi
János), mely immár a második ki-
adását éli, valamint a Csavard fel
a szöveget, melyben népszerû
slágereket írtak át, s végül az
önállóan jegyzett Százötven zsol-

tár, mely egy sajátos párbeszéd
az Úr, azaz idõnként az Asszony
és a szerzõ között. Tervek között
szerepel klasszikus versek átirata,
mellyel a diákságot céloznák meg.
Elhangzott még, Vörös István ne-
véhez köthetõ a Pannon Tükör két
újítása, a vers nyomában és az
egy mondat. 

KÖLTÉSZETI DÍJAT ALAPÍTOTTAK
A PANNON TÜKÖR 6. LAPSZÁMÁNAK BEMUTATÓJÁRÓL
A Pannon Tükör kulturális folyóirat újabb lapszámát ajánlották

a szerkesztõk az érdeklõdõknek. Az aktuális újság bemutatása
mellett Kaj Ádám fõszerkesztõ beszélt az elmúlt évi megújulásról
és az országos lappá válás tervrõl. A rendezvényen könyvbemu-
tatóra is sor került.

Az akció ötletgazdája Baranyai
Marcell, a városi diákönkormány-
zat képviselõje. A kávézóban tar-
tott sajtótájékoztatón elmondta, az
országban már megvalósult ha-
sonló programokhoz képest a za-
laegerszegi azért egyedülálló,
mert a város polgármestere, a
diákönkormányzat, valamint egy
magánvállalkozás együttmûködé-
sén alapul. A CafeMark program-
mal a jól tanuló diákokat kívánják
jutalmazni, elismerni az elsõ félév-
ben végzett munkájukért. Minden

Zalaegerszegen tanuló középisko-
lás diáknak, aki a most záruló fél-
évben 4,5 vagy afeletti átlagot ér
el, vagyis jeles bizonyítvánnyal
rendelkezik, a tanév második felé-
ben három alkoholmentes ital in-
gyenes elfogyasztására lesz lehe-
tõsége június 16-ig a kávézóban.
A 2015/16-os tanévet összesen
825 diák zárta jeles bizonyítvány-
nyal, mely alapján most félévkor
mintegy 850 fõvel számolnak. 

A „tiszta” akció érdekében
CafeMark-kártyát kapnak a diá-

kok, melyhez iskolájukban
jutnak hozzá. A kártya,
hátoldalán az illetõ tanuló
nevével, az intézmény el-
nevezésével és pecsétjé-
vel (tanúsítva a jeles bizo-
nyítványt), valamint a di-
ákigazolvány számával és
felmutatásával érvényes.

Balaicz Zoltán polgár-
mester méltatta a városi
diákönkormányzat újabb
kezdeményezését, mely-
hez szívesen álltak mellé.
Simon Tamás, a Mimosa
Lounge kávézó üzemelte-
tõje elmondta, minden jó
ötletet támogatnak, amely
üzenetértékkel bír. Az ak-
ciót egyelõre próbajelleg-
gel hirdetik meg, de továb-
bi együttmûködés is szóba
jöhet.

CafeMark-kártyával a jeles félévi bizonyítványt elérõ középisko-
lás diákok a második félévben három alkoholmentes italt fo-
gyaszthatnak térítésmentesen az egyik belvárosi kávézóban Zala-
egerszegen.

Baranyai Marcell

JELES BIZONYÍTVÁNYÉRT

A magyar kultúra napjához
kapcsolódva rendezte meg ha-
gyományos – immár 17. – évin-
dító sajtótájékoztatóját a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár (MNL)
Zala Megyei Levéltára. Szó
esett az elõzõ év eredményei-
rõl, az idei tervekrõl, ezenkívül
a Zalai Gyûjtemény kiadvány-
sorozat legújabb kötetét is be-
mutatták.

– pet –

Az intézmény 2016-ban 114
iratfolyóméter anyagot vett át a bí-
róságoktól és az államigazgatási
szervektõl, így jelenleg öszszesen
10.787 iratfolyóméternyi doku-
mentum található a levéltárban –
összegezte a tavalyi évet Káli
Csaba igazgatóhelyettes. Hozzá-
tette: Zala megyében ötvennégy
iratképzõ szervet ellenõriztek, fõ-
leg a lenti és letenyei járásban, il-
letve tovább folytatódott az iratok
feldolgozása és elektronikus adat-
bázisba rendezése. A levéltár ku-
tatószolgálatát tavaly 246-an ke-
resték fel, az ügyfélszolgálathoz
pedig 1046-an fordultak. A levéltár
részt vett egy országos projektben
is: az I. világháború áldozatairól
készül egy átfogó adatbázis az in-
tézményekben õrzött halotti anya-
könyvek alapján. Ennek a Zalára
vonatkozó részét állították össze.

Az igazgatóhelyettes szólt a
2016-os tudományos munkákról
is. A levéltár kilenc munkatársa
harminc tanulmányt készített, és
négy önálló kötet is megjelent.

A 2017-es tervekrõl Molnár
András igazgató adott tájékozta-
tást. A rendezvények és tudomá-

nyos munkák három nagy évfordu-
lóhoz kapcsolódnak ebben az esz-
tendõben. A doni tragédia 75. év-
fordulója alkalmából májusban sor
kerül egy tudományos emlékülés-
re „Hõsök és/vagy áldozatok? Za-
lai honvédek a második világhábo-
rúban, 1941–45” címmel. Ezenkí-
vül megjelenik a Molnár And-
rás–Szabó Péter szerzõpáros
„Utóvédként a Donnál” címû soro-
zatának harmadik kötete, mely
újabb érdekességekkel szolgál a
magyar királyi 9. honvéd könnyû
hadosztály történetéhez.

Zalaegerszeg idén ünnepli elsõ
írásos említésének 770. évforduló-
ját, a városi rendezvényekbe pe-
dig a levéltár is bekapcsolódik. Jú-
niusban dr. Gyimesi Endre törté-
nész szervezésében egy tudomá-
nyos konferencia lesz, mely Zala-
egerszeg 19–20. századi városbí-
róinak és polgármestereinek mun-
kásságáról emlékezik meg, egé-
szen 1950-ig bezárólag.

Szintén 2017-ben emlékezünk
meg a reformáció 500. évforduló-
járól. A téma zalai vonatkozásával
kapcsolatban õsszel egy tudomá-
nyos emléküléssel készülnek, de a
Magyar Nemzeti Levéltár reformá-
ciótörténeti forráskiadvány-soro-
zatában is megjelenik egy me-
gyénkre vonatkozó kötet.

Az igazgató elárulta: más ki-
adóknál is jelennek meg helyi tör-
ténészek munkái. Egy fõvárosi ki-
adó például Paksy Zoltán „Istóczy
Gyõzõ és a magyar antiszemita
mozgalom (1875–1892) címû mo-
nográfiájának kiadására tett ígére-
tet.

A sajtótájékoztatón mutatták be
a Zalai Gyûjtemény sorozat 80.
számát. A Zalai Évszádok (Tanul-
mányok és dokumentumok Zala
megye történetéhez) címû kiad-
ványt Szabó Csaba az MNL fõ-
igazgató-helyettese méltatta. A kö-
tetben – melyet dr. Bilkei Irén szer-
kesztett – tizenkét szerzõtõl olvas-

ható összesen tizennégy tanul-
mány, a Jagelló-kortól egészen az
1947-es választásokig. A könyv-
ben több írás is szól a Balaton kör-
nyéke 19–20. századi fejlesztésé-
rõl; legyen szó hajózásról, fürdõ-
kultúráról, turizmusról vagy éppen
az idõjárási anomáliák következ-
ményeirõl. A zalaegerszegi törté-
nész-levéltárosok közül Bekõ Ta-
más, dr. Bilkei Irén, Foki Ibolya, dr.
Gyimesi Endre, Káli Csaba,
Kapiller Imre, Molnár András és
Paksy Zoltán jelentkezik tanulmá-
nyokkal, de dr. Vándor László ré-
gész is szolgál új adatokkal az
egerszegi és környékbéli végvárak
történetéhez.

Dr. Szabó Csaba úgy látja,
hogy egy esztétikus, szép tipográ-
fiájú, és a tudományos alaposság
mellett olvasmányos kötet szüle-
tett, mely izgalmas idõszakokat vil-
lant meg a megye történetébõl, a
késõ középkortól egészen a 20.
század közepéig. 

ÉVFORDULÓK ÉS ÉVÉRTÉKELÉS A LEVÉLTÁRBAN
ZALAEGERSZEG 770., REFORMÁCIÓ 500., ZALAI GYÛJTEMÉNY 80.

Káli Csaba, dr. Szabó Csaba és Molnár András.

FOLYTATÓDNAK
A PSZICHO-ESTEK

Idén is folytatódik az Egerszegi Pszicho Estek rendezvényso-
rozat, melynek a landorhegyi PopUp Café ad otthont. Nagy Réka
klinikai szakpszichológus, a beszélgetések moderátora érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy a következõ hónapokban három izgal-
mas témával várják majd a közönséget.

– pet –

Prokné Tirner Gyöngyi, a
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi
Mûvésztelep vezetõje a kiállításon
elmondta: megkezdõdött a ma-
gyarországi alkotótelepek felméré-
se, mely egyúttal azt is jelenti,
hogy a mûvésztelepek egymással

is felveszik a kapcsolatot. Az or-
szágos kezdeményezés hatására
január 17-én a budapesti Mûcsar-
nokban nyílt egy nagyszabású ki-
állítás '25 év Symposion címmel,
ahol a hazánkban jelenleg mûkö-
dõ – összesen 53 – mûvésztelep
anyagából látható egy impozáns
válogatás. A tárlaton részt vesz a
GébArt-i mûvésztelep is.

Az alkotótáborok közötti kap-
csolatfelvétel is elkezdõdött, en-
nek eredménye a zsinagógában
most nyílt tárlat. Zalaegerszegen
elsõ körben a bajai telep alkotói
mutatkoznak be, a következõ hó-
napban pedig a GébArt-i anyag
egy része utazik majd a Bács-Kis-
kun megyei városba.

A CaffArt Képzõmûvészeti
Egyesület tárlatát N. Kovács Zita
mûvészettörténész, a bajai Türr
István Múzeum igazgatója ajánlot-

ta az érdeklõdõk figyelmébe. El-
hangzott: a CaffArt 2009-ben ala-
kult Marczin István vezetésével
(alapítója volt többek között Aknay
János Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas képzõmûvész is). A csoportot a
barátság és a mûvészi egymásra
találás köti össze életkortól függet-
lenül. A CaffArt tagjai jól megkü-

lönböztethetõ stílusban alkotnak.
Mûvészetük nem reprezentáció,
hanem egyfajta különös kapcsolat
az idõvel. Tele mûvészeti, filozófiai
és esztétikai utalásokkal.

Az egyesület egyik célja, hogy
széles körben terjesszék a kortárs
képzõmûvészeti alkotásokat, illet-
ve a képzõmûvészet mai nyelvét.

A kiállítás február 18-ig látogat-
ható.

MÛVÉSZTELEPEK CSEREPROGRAMJA
CAFFART A ZSINAGÓGÁBAN

A bajai CaffArt Nemzetközi Mûvésztelep mutatkozik be a követ-
kezõ hetekben a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A
húsz képzõmûvész munkáiból látható tárlat egy országos „csere-
program” révén érkezett Zalaegerszegre.

ELADÓ LAKÁS
Zalaegerszeg belvárosában

56 nm-es felújított, gázos, tégla-,

nagy erkélyes, tehermentes lakás,

akár azonnali beköltözéssel eladó.

Csak magánszemélyek részére. 

Érdeklõdni 17 óra után 06-30/719-

0088-as telefonszámon lehet. 

Irányár: 12.500.000 Ft
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Konok Tamás a modern ma-
gyar mûvészet egyik kiemelkedõ
alakja, a geometrikus absztrakció
egyik legjelesebb hazai képvise-
lõje. 1953-ban végzett a Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskola festõ
szakán, Bernáth Aurél tanítvá-
nyaként. 1959-ben Párizsban te-
lepedett le; elsõ magyarországi
kiállítására csak 1980-ban került
sor. A hetvenes években építé-
szettel kapcsolatos munkákat, re-
liefeket, plasztikákat, falképeket
készített. Így került késõbb kap-
csolatba a Budapesti Mûszaki
Egyetemmel, ahol 1992-tõl cím-
zetes egyetemi tanárként is dol-
gozott. Festményeire – melyek az
évtizedek alatt egyre inkább non-

figuratívvá váltak – vékony vona-
lak, harmonikus színvilág és me-
tamorfózis-szerû geometrikus for-
mavilág jellemzõ.

A Gönczi Galériában nyílt tárla-
ton az alkotó betegsége miatt nem
tudott részt venni. Felesége, Ko-
nok Marianne elmondta: a tárlat
egésze még férje instrukciói alap-
ján valósult meg. Reméli, hogy
amint az egészségi állapota lehe-
tõvé teszi, személyesen is megte-
kinti majd a végeredményt. 

A tárlatnyitón a kultúra napja al-
kalmából köszöntõt mondott Flaisz
Gergõ, a házigazda intézmény ve-
zetõje, Vadvári Tibor alpolgármes-
ter és dr. Katona György mérnök-
közgazdász, a tárlat ötletgazdája,
aki személyesen is ismeri az alko-
tót.

A kiállítást Spiró György Kos-
suth-díjas író ajánlotta az érdek-
lõdõk figyelmébe. Mint fogalma-
zott: Konok Tamás nemcsak
nagyszerû festõ, hanem egy ked-
ves ember is, akivel jó beszélget-
ni. Ezért is vállalta el, hogy meg-
nyitja a zalaegerszegi tárlatát.
Sajnos a betegség közbeszólt,
így a vele tervezett beszélgetés
most elmaradt. Ehelyett a képek-

rõl kellene beszélnie; csakhogy
képekrõl, zenérõl nem lehet be-
szélni. Spiró szerint ugyanis ezek
nem fogalmi jelenségek. A lát-
ványt nehéz leírni, az absztrakt
festményeket pedig még annál is
nehezebb. Konok Tamás geomet-
rikus ábrázolásai mégis szólnak
hozzánk. Hihetetlen harmóniát és
mozgalmasságot jelenítenek meg

és kacagásra késztetnek. Ez
utóbbit nehéz elmagyarázni; sok-
szor elég hozzá a kép egyik sar-
kában „elhelyezett” rózsaszínû
kis négyzet.

Õrült munka van ezekben a lát-
szólag egyszerû ábrázolásokban.
Olyan egyensúlyok és buktatók je-
lennek meg a képeken, amiket Ko-
nokon kívül más nem tudna kitalál-

ni. Spiró György szerint a most ki-
állított anyag – mely 2016-ban már
Szentendrén is bemutatásra került
– Európa bármelyik kiállítóterében
megállná a helyét.

A tárlat február 18-ig látogatható.
A kiállítás után – a kultúra nap-

ja apropóján – Spiró Györggyel
Arany Horváth Zsuzsa újságíró
beszélgetett a PopUp Caféban.
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Pataky Andor (1891–1945)
türjei festõ- és grafikusmûvész egy
kisplasztikáját és Léránt Zoltán
(1902–1936) zalaegerszegi festõ-
mûvész öt darab akvarelljét vásá-

rolta meg a múzeum. Az intézmény
tulajdonába került ezenkívül Gácsi
Mihály – 1987-ben elhunyt grafi-
kusmûvész – bronzba öntött halotti
maszkja is, melyet Szabolcs Péter
szobrászmûvész készített.

Kostyál László elmondta: na-
gyon örülnek az alkotásoknak, an-
nál is inkább, mert a múzeum célja,
hogy folyamatosan gyarapítsa
gyûjteményét olyan mûvekkel, me-
lyek zalai vagy Zalához kötõdõ mû-
vészektõl származnak. Pataky An-
dor és Léránt Zoltán neve ráadásul
kevéssé ismert. Patakytól nagyon
csekély számú mûalkotás forog
közkézen, és a fiatalon elhunyt
Léránt neve is elfelejtõdött a város-
ban. Annak ellenére, hogy a hú-
szas években megszállottan járta a
várost és környékét, hogy megfes-
se annak jellegzetességeit. Egyik
ilyen téli útja során kapott tüdõgyul-
ladást, amelybe nem sokkal ké-
sõbb bele is halt, az amúgy is be-
tegséggel küzdõ, mindössze 34
éves alkotó. Akvarell technikával
készült festményei még fõiskolás
korában többször is szerepeltek a
Nemzeti Szalonban.

Ez utóbbi országos tárlatsoroza-
ton Pataky Andor is jó párszor részt
vett a húszas években; röpke két év
alatt nyolc kiállításon szerepeltek
grafikái a türjei alkotónak. 1922-tõl
kerámiákat (színes fajance-munká-
kat) készített elsõsorban. Ez utóbbi-

akból került most a Göcseji Múze-
um tulajdonába a Juhász címû kis-
plasztika. A szobor érdekessége,
hogy az 1926-os Zalai Évkönyvben
megjelent egy fotó, mely a mûvészt
ábrázolja alkotásai körében, egy a
mai városi Díszteremben megren-

dezett tárlaton. A fényképen pedig
szerepel ez a kisplasztika is.

2016-ban került a múzeumba
Szabolcs Péter szobrászmûvész
jóvoltából az a bronz halotti maszk,
mely Gácsi Mihály Zalaegerszegen
élõ grafikusmûvészrõl készült 1987
februárjában bekövetkezett halála-
kor. A mûvészettörténész szerint ez
a mû ritkaságnak számít, egyrészt
mert nem gyakran kerül efféle ábrá-
zolás a múzeum tulajdonába, más-
részt pedig, mert tavaly Gácsi szü-
letésének kilencvenedik, idén pedig
halálának harmincadik évfordulójá-
ra emlékezünk.

Kostyál László elárulta: május-
ban nyílik majd meg a Göcseji Mú-
zeumban az a tárlat, ami a legújabb
szerzeményeket mutatja be. A kiál-
lításon további – többek között a két
világháború között készült – alkotá-
sok is láthatóak lesznek. A ’20-as,
’30-s években ugyanis pezsgõ kép-
zõmûvészeti élet zajlott a megyé-
ben, amit az újabb és újabb, frissen
elõkerült alkotások is alátámaszta-
nak.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szûcs István, a társulat vezetõ-

je elmondta: már az idei évad
összeállításánál felvetõdött, hogy
az elõadások között mindenkép-
pen legyen népmese is. Boráros
Szilárddal többször dolgoztak már
együtt, mint tervezõvel. Az õ ötlete
volt, hogy a Szépen szóló pelikán-
madár címû bánáti népmesét
adaptálják bábszínpadra. Élõze-
nével, speciális hangzással és lát-
ványelemekkel.

Hogy hogyan lett a pelikánma-
dárból Babuka, azt a rendezõ me-
sélte el. A babukamadár egy régi
elnevezés, a búbos bankát hívták
így. A népi kultúrában is megvolt a
fából faragott, szárnyát legyezõ-
szerûen szétterítõ, felfüggeszthetõ
változata. Az eredeti történet is és
a babuka figurája is megtetszett a
rendezõnek, így lett pelikánból
babukamadár a Veres András által
bábszínpadra átírt mese.

A rendezõ elárulta: a babuka
egy metafora. Azt az energiát és
utat jelöli, amit az ember szeretne
önmagában megtalálni. Annál is
inkább, mert a mesében az öreg
király babukamadara elveszett.
Emiatt a király egyre csak búsul.

Lánya ígéretet tett, hogy csak ah-
hoz megy feleségül, aki megtalálja
a madarat; de ez nem is olyan
könnyû. A rendezõ szerint mind-
annyiunkban rejlik egy babuka-
madár, aki segít megtalálni lel-
künkben a helyes irányt.

Az elõadást izgalmas élõzene
is kíséri; gitáron Nagy Csaba, ütõ-
hangszereken pedig Üveges Anita
játszik. A zeneszerzõ, Takács Dá-
niel elmondta: felmerült a kérdés,
hogy manapság egy népmeséhez
milyen zene illik, hogy az mai
hangzású legyen a közönség szá-
mára. Arra jutottak, hogy nem fel-
tétlenül kell hagyományos népze-
nét játszani ahhoz, hogy a mese
autentikus is maradjon, ugyanak-
kor kortárs is legyen. Elektronikus
gitár erõsítõvel, többszólamú

looper-pedál, ütõs hangszerek ad-
ják a zenei alapot. Az Óperenciás-
tengeren túlra átvezetõ hidat pedig
egy különleges török akusztikus,
húros hangszerrel, a yaybaharral
jelenítik meg. A dramaturgia, a szí-
nészek játéka, a mozgás és a ze-
ne egy egységet alkot majd az elõ-
adás folyamán.

Szilinyi Arnold, aki Jancsi
(vagyis a madarat keresõ szolgá-
lófiú) szerepét alakítja a darabban
elmondta: számára azért fontos a
babuka, mert az útkeresõ ember
bátorságát is kifejezi a madár.

Szûcs István végül arról is be-
számolt, hogy a bábszínház fenn-
állása óta ebben az évadban ad-
ták el eddig a legtöbb bérletet;
összesen 4862 darabot értékesí-
tettek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Idén Kissné Kovács Ágnes

(Göcseji Múzeum) múzeumpe-
dagógus, Bóczné Takács Kata
(Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem) mûvészeti titkár
és Jagasitsné Bogatin Mária
(József Attila Tagkönyvtár)
gyermekkönyvtáros vehetett át
elismerést.

Az ünnepi mûsor keretében
fellépett többek között az Albat-
rosz táncegyüttes, az Ady-isko-
la és a Körtánc mûvészeti isko-
la táncosai, valamint a Bozsik
Yvette Társulat és a Pécsi Ba-
lett mûvészei.

GÁLAEST A TÁNC JEGYÉBEN
KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJAT ÉS

MÁS ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

Dr. Besenczi Árpád
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Miután megnyitotta Konok Ta-
más festõmûvész tárlatát, egy kis
irodalmi csevegésre várta a kö-
zönséget a PopUp Caféban. A
szerzõvel Arany Horváth Zsuzsa
újságíró beszélgetett. Az íráshoz –
mint mondta – elsõsorban empátia
kell. Sokszor nem is kell különö-
sebben készülni egy-egy mû meg-
írására, mert az a fontos, hogy az
ember bele tudjon helyezkedni
mások lelkébe. Spiró nem szereti,
sõt unja a pszichologizálást és a
hosszú filozofálást is a mûvekben.
Úgy érzi, hogy ezek elveszik az
irodalomtól a figyelmet. Jobban
szereti, ha a történeten van a
hangsúly, ha halad a cselekmény.
Ilyen tekintetben konzervatív szer-
zõnek vallja magát.

A Hevesi Sándor Színház La-
kásszínházában néhány éve be-
mutatott Prah címû mûvéhez
kapcsolódva szóba került a kelet-
közép-európai országok kultúrája
és társadalmi viszonyai. Mint
mondta: az „elbalkánosodás”
még érezhetõ, és az északi
szomszédainknál is. Mennyire
oka ennek, hogy a régió országai
saját nyelvükbe vannak zárva, s
mennyire hat rájuk az angol nyelv
és kultúra térhódítása? Spiró (aki
10–12 nyelven kommunikál, eb-
bõl négy nyelven tolmácsolni is
tud) azt felelte: önmagában nem
baj, ha be vagyunk zárva saját
nyelvünkbe, ha szabad a sajtó.
Fontos hírekhez azonban nehéz
magyarul hozzájutni, és ugyanez
a helyzet a tudomány nyelvével
is. Kevés a magyar nyelven meg-

jelenõ külföldi szakkönyv, legyen
szó a tudomány különbözõ terü-
leteirõl. Ami az angolt illeti: sze-
rinte nem uralja el a világot, mert
akkor végül szétesne maga is.
Azonban tény, hogy a nemzeti
nyelvek egyelõre visszafejlõdõ-
ben vannak.

Spiró György beszélt a bölcsé-
szettudomány fontosságáról is.
Úgy látja, hogy jó bölcsésznek
lenni a világban, de Magyarorszá-
gon nem. Ha a diákok jól használ-
nák fel egyetemi éveiket – olvas-
nának és nyelveket tanulnának –
akkor bölcsésznek lenni hasznos
dolog volna. Hiszen egy bölcsész
gondolkodása nincs bezárva egy
bizonyos struktúrába; ez a szak-
ma szabadabbá teszi a gondolko-
dást, ezért mindenképpen szük-
ség van jól képzett bölcsészekre.

Az író most egy szatírán dol-
gozik, melynek még alakulóban
van a cselekménye. Ahogy mond-
ta: van min felemelkedni, úgy-
hogy még érdemes szatírát írni.

NYELVRÕL, ÍRÁSRÓL,  BÖLCSÉSZEKRÕL
BESZÉLGETÉS SPIRÓ GYÖRGGYEL

Kiállítást nyitott meg a Gönczi Galériában, majd a szomszédos
kávéházban beszélt irodalomról, kelet-közép-európai kultúráról és
még sok minden másról. Spiró György Kossuth-díjas író a magyar
kultúra napja alkalmából érkezett Zalaegerszegre január 20-án.

BEMUTATÓ A GRIFFBEN
A BENNÜNK REJLÕ BABUKAMADÁRÖT AKVARELL, KÉT KISPLASZTIKA

GYARAPODOTT A MÚZEUM KÉPZÕMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYE

Spiró György, Konok Marianne, Vadvári Tibor, Katona György.

KACAGÁSRA KÉSZTETÕ ABSZTRAKCIÓK
KONOK TAMÁS TÁRLATA A GÖNCZI GALÉRIÁBAN
A magyar kultúra napja alkalmából Konok Tamás (1930–) Kos-

suth-díjas festõmûvész, a nemzet mûvésze alkotásaiból nyílt tár-
lat a Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A Natura Naturata (Te-
remtett természet) címû kollekció az alkotó elmúlt tíz évben ké-
szült festményeibõl válogat.

Új mûtárgyakkal gyarapodott a Göcseji Múzeum képzõmûvé-
szeti gyûjteménye. A részletekrõl dr. Kostyál László mûvészettör-
ténész, az intézmény igazgatóhelyettese sajtótájékoztató kereté-
ben számolt be.

Fotó: Seres
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Lambertné Katona Mónika dé-
kán elmondta, a diákoknak a tábor

ingyenes, melynek költségeit támo-
gató vállalatok finanszírozták. Az
elsõ nap ellátogattak a Flex sárvári,
majd a szombathelyi LuK Savaria

üzemébe, ahol bepillanthattak a
munka világába, és mint leendõ
közgazdászok és informatikusok
megtapasztalhatták, hogyan tudják
majd támogatni a termelési folya-
matokat. A második napon HR-
vezetõk segítségével önéletrajzot
és motivációs levelet készítettek,
amit lefordítottak angol és német
nyelvre is, hiszen a nemzetközi vál-

lalatoknál a duális gyakorlati helye-
ket ily módon lehet megpályázni a
felvételi eljárás során. Az úgyneve-
zett coach-tréningen játékos szituá-
ciókon át derülhetett ki, kiben mi-
lyen készségek, kompetenciák la-
koznak, és ez alapján melyek azok
a munkaterületek, ahol a leginkább
alkalmasak lehetnek.

Pénteken a duális partnerválla-
tok képviselõivel folytatott beszél-
getésen vehettek részt, akik tájé-
koztatták a diákokat a kiválasztási
folyamatokról, a duális képzés elõ-
nyeirõl és tapasztalatiról, az álta-
luk alkalmazott jó gyakorlatokról.
Ezt követõen a jelenlegi duális
hallgatók osztották meg velük sa-
ját tapasztalataikat.  

A tábor megvalósulásában a
két vállalat jelentõs anyagi támo-
gatása mellett közremûködött a
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítvány is.

Elmondta: a projekt sikeres
megvalósítását nyolc partnerszer-
vezet segíti: a város önkormányza-
ta, az Új Nemzedék Zalaegerszegi
Közösségi Tér, a Nagycsaládosok
Egyesülete, a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület, a Zalaeger-
szegi Egyesített Bölcsõdék, a
Keresztury VMK, a Zalaegerszegi
Gondozási Központ és a Zalaeger-
szegi Család- és Gyermekjóléti
Központ. Céljuk: a család társadal-
mi szerepének erõsítése, életveze-
tési kompetenciák fejlesztése, a
fiatalok családi életre való felkészí-
tésének segítése és a generáció-

kon átívelõ együttmûködés ösztön-
zése. Olyan komplex szolgáltatá-
sok nyújtását tervezik, melyek egy-
szerre több oldalról és egymás ha-
tását erõsítve kezelik a problémá-
kat. Majer Piroska hangsúlyozta:
fontos a családok egységének vé-
delme és a krízishelyzetbe került
családok helyzetének kezelése.

Balaicz Zoltán polgármester
utalt arra, hogy az elmúlt ciklusok-
ban is támogatta az önkormányzat
az esélyegyenlõségi projekteket,
hiszen a városi léthez hozzátarto-
zik, hogy a civil élet erõs legyen.
Mindez ne csak a kommunikáció

szintjén valósuljon meg, hanem
jusson el minél több emberhez. Az
önkormányzat örömmel vállalta az
együttmûködõ partnerséget. Az Új
Nemzedék Zalaegerszegi Közös-
ségi Tér irodavezetõje Bognár
Ákos önkormányzati képviselõ a
fiatalok családi életre való felké-
szítését segítõ és a krízisbe kerü-
lésük esélyét csökkentõ progra-

mokra hívta fel a figyelmet. Egyén-
re szabott szaktanácsadásnak is
helyet ad a közösségi tér. Várják a
fiatalokat laza, népszerû progra-
mokra, kötetlen beszélgetésekre.

A projekt tevékenységei között
szerepel ingyenes „Pszicho Estek”
szervezése, az elsõre február 15-
én kerül sor. Tervezik a „Zalaeger-
szegi Családbarát Munkahely” díj
létrehozását, valamint az „önkén-
tes Pótnagyi Program” megvalósí-
tását, melynek keretében egyedül-
álló, de még aktív nyugdíjaskorú
emberek segítenének a nagyszülõ
nélküli gyermekes családoknak,
valamint gyermeküket egyedül ne-
velõknek.

6 Krónika

FIATALOK, CSALÁD, PÓTNAGYI
PÁLYÁZATOT NYERT AZ ESÉLY EURÓPÁRA EGYESÜLET

Az Esély Európára Egyesület „Egyre nõ az esély” címû projekt-
je harminc hónapos idõtartamra több mint 30 millió forint pályá-
zati támogatást nyert. A részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be
Majer Piroska, az egyesület elnöke, projektmenedzser.

Gyertyagyújtást szervezett a Deák térre a veronai busztra-
gédia áldozatainak emlékére a város önkormányzata. A csen-
des megemlékezésen a városvezetésen kívül részt vett a Za-
laegerszegi Egyetemisták Egyesülete, a hallgatói önkormány-
zatok, a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat, az Új Nem-
zedék Közösségi Tér, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal és
civilek.

Sajnálatos, hogy Farkas Ferenc szobrászmûvész Fiatalok
címû új alkotása egy ilyen esemény miatt egyfajta szomorú és
tragikus jelentést is kapott az elmúlt napokban.

Reméljük, a jövõben vidámabb történések színhelye is lesz!

A MUNKA VILÁGÁRÓL
A BGE GAZDÁLKODÁSI KARÁNAK DUÁLIS TÁBORÁBAN
A közgazdász és az informatikus szakma iránt érdeklõdõ kö-

zépiskolás diákoknak szervezett ismét duális tábort a BGE Zala-
egerszegi Gazdálkodási Kara az elmúlt héten. A háromnapos ta-
lálkozóra 28 fiatal érkezett a Dunántúl középfokú intézményeibõl,
hogy megismerjék az egyetem duális képzése nyújtotta elõnyeit.
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– b. k. –

A rendezvényt Kiss Gábor
könyvtárigazgató köszöntõje nyi-
totta meg. Üdvözölte a szavalókat,
a Keresztury Emlékbizottság meg-
jelent tagjait, valamint a pártoló
vendégeket. Az Ady-iskola Pacsir-
ták Énekegyüttesének népdal-
csokra után sorra hangzottak fel
az elõadások. Az idén apa és fia,
azaz Keresztury József (városunk
egykori polgármestere) és Ke-
resztury Dezsõ költõ írásaiból vá-
logathattak a fellépõk. Gála lévén
minden résztvevõ ajándékban és
emléklapban részesült. Az elõbbi
a nyáron megjelent Úton, nehéz
méltósággal címû könyvet takarja,
mely Kersztury József összegyûj-
tött írásait tartalmazza. A kötet
szerzõje, dr. Gyimesi Endre az
emlékbizottság elnöke is szólt a je-
lenlévõkhöz. Megköszönte a rész-
vételt, csakúgy mint a program

díszletéül szolgáló fotókiállítást és
Keresztury Dezsõ írásaiból készült
könyvválogatást. 

SZAVALÓGÁLA
A KÉT KERESZTURY ÍRÁSAIBÓL

Hagyományos, kultúra napi rendezvényre várták a város kö-
zépiskolásait a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba. A
Keresztury Irodalmi Kör szokásos szavalógálájára került sor, me-
lyen az idén 17 diák állt a közönség elé.

bármilyen családi, közösségi

eseményrõl,  sportrendezvé-

nyekrõl, érdeklõdésre számot-

tartó egyéb összejövetelekrõl!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu vagy

zalasport.hu@gmail.com.

Tel.: 20/480-5968
Referencia:

keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

EMLÉKEZÉS
AZ ELESETT HÕSÖKRE

Harmadik alkalommal szerve-
zett a városi önkormányzat
csendes megemlékezést a Hõ-
sök kertjében, a doni áttörés
tragédiájának emléknapján. 

– b. k. –

A magyar hadtörténet kiemel-
kedõen gyászos napjai között sze-
repel 1943. január 12., amikor is a
Don-kanyarnál a Magyar Királyi 2.
Honvéd Hadsereg és a Vörös
Hadsereg keserves csatájára ke-
rült sor. A magyar fél megfelelõ fel-
szerelés és fegyverek nélkül har-
colt hõsiesen, a mínusz 40 fokos
hidegben. A vesztéség jelentõs
volt, a 250 ezer magyar katonából
130 ezer halt hõsi halált, sebesült
meg vagy került fogságba. 

A tragikus csatában zalaiak és
zalaegerszegiek is részt vettek, a
Magyar Királyi 2. Honvéd Hadse-
reg 17/III. zászlóaljában, mondta
többek között Balaicz Zoltán pol-
gármester a tisztelgõ összejövetel
során. A polgármester az 1942–43.
évi eseményeket nemcsak hivata-
los forrásból, hanem személyes
élményekbõl, nagyapja elbeszélé-
sébõl is ismeri. A fõhajtás az el-
esett hõsöknek és a kevés hazaté-
rõnek szólt. Egyben figyelmezte-
tés a jelen lévõ fiataloknak, hogy
hasonló tragédiákat ne kelljen
megélniük, fogalmazott Balaicz
Zoltán. 

Az ünnepségen mécseseket és
koszorút helyeztek el II. világhábo-
rús hõsi halottak emlékmûvénél,
verses imával, közremûködött H.
Horváth Gyula.

(A zalaegerszegi honvédek do-
ni küzdelmeit 2013-ban megjelent
Zalai Gyûjtemény 74. füzete dol-
gozza fel, fõként korabeli napló-
jegyzetek alapján.)

– b. k. –

Miközben készültek a díszes ma-
dáretetõk a Kertvárosban, Geren-
csér Beáta természetvédelmi mér-

nökkel váltottunk szót, aki a Madár-
várta program elõadója volt. A szak-
ember hangsúlyozta a gyermekkor-
ban látott példák fontosságát.

– Minden kisgyermekes család-
nak ajánlom a madáretetõ kihelye-
zését. Izgalmas program aztán az
ablakból nézni, ahogy érkeznek a
madarak, és gyorsan meg lehet ta-
nítani a madarak nevét a kicsik-
nek. Miközben látják azok viselke-
dését, hallják a hangjukat, ez egy
kötõdés alapja lehet. Igazából a

madáretetés legalább annyira szól
a tollasok megsegítésérõl, mint ar-
ról az élményrõl, amit mindez az
embernek nyújt – mondja.

Aztán az alapszabályokról is

beszélt, melyek remélhetõleg köz-
tudottak, de talán nem árt az is-
métlés.

– A madáretetés ugyanolyan
felelõs tevékenység, mint a hobbi-
állatok ellátása. Tehát folyamatos-
nak kell lennie, mert a madarak
számítanak az eleségre, és nagy
hidegben sok energiát veszthet-
nek, ha üres etetõket kell végigjár-
niuk. Három alapvetõ étellel kínál-
juk õket, zsiradékkal (disznózsír,
vaj), olajos magvak és alma. Ez

utóbbit egy helyen meg kell kezde-
ni, mert nem minden madár tudja
átvágni a héját. Ne csak magasba,
hanem a földre is szórjunk elesé-
get, így többféle madár jelenhet
meg a környéken. De hosszú ideig
nem fognak ott tartózkodni, ugyan-
is a ragadozók elleni védekezésül
gyorsan továbbállnak. Figyelni kell
arra, hogy az etetõ fedett legyen,
ne essen bele, ne álljon meg ben-
ne a csapadék, és lehetõleg ter-
mészetes anyagból készüljön,
vegyszerek felhasználása nélkül.
Arra is akad példa, hogy az etetõt
költõhelynek használják a mada-
rak. 

A szakember az elõadása so-
rán az etetésen kívül beszélt még
a madárvonulásról, az év madara,
a tengelic például a rövid távú vo-
nulók közé tartozik.

A játszóházi résztvevõk nem-
csak madáretetõt üthettek össze,
hanem fonalból formás cinkéket
lehetett készíteni, illetve madaras
papírdíszeket. 

Botfán pedig immár sok éve fo-
lyik a rendszeres madárgyûrûzés,
mely egyre nagyobb nyilvánosság
elõtt zajlik. Gerencsér Beáta nem-
csak ezt a programot ajánlotta az
érdeklõdõknek, hanem, hogy láto-
gassanak Fenékpusztára, ahol
rengeteg információ várja a tolla-
sok kedvelõit. Botfán egyébként a
múlt évet madárgyûrûzéssel zár-
ták szilveszter délelõtt a biológus,
zoológus szakemberek. Az idei el-
sõ gyûrûzésnek köszönhetõen pe-
dig már több mint 2000 madár „jár
jegyben” a környéken. 

MADÁRVÁRTA TÖBB HELYSZÍNEN
FONTOSAK A GYEREKKORI PÉLDÁK

Több madárváró programot kínáltak január közepén a város-
ban. Az Apáczai Mûvelõdési Központban tematikus játszóház és
elõadás hívogatta a családokat, Botfán a Mindszenty Ifjúsági
Háznál pedig az év elsõ madárgyûrûzõ napjára került sor. A ne-
vezett programok iránti érdeklõdés biztató lehet a természetvé-
dõk szemében.

– A. L. –

Minden településrész történel-
me egyben Zalaegerszeg törté-

nelme is, hiszen a zalai megye-
székhely több kistelepülés egye-
sülésével nyerte el mai formáját
és nagyságát, fogalmazott Ba-
laicz Zoltán polgármester a hely-
színen tartott sajtótájékoztatón.
Mint mondta, Besenyõ elsõ emlí-
tése 1326-ból való, ahogy a vá-

ros, úgy a településrész már ak-
kor templommal rendelkezett. A
zalabesenyõiek büszkék hagyo-
mányaikra, értékeikre, mely a

Szent Katalin mûemlék templom
felújításának szándékában is
megnyilvánult.

A 13 millió forintos rekonstruk-
ció lehetõségét a Nemzeti Kulturá-
lis Alap pályázatán elnyert ötmillió
forintos támogatás valamint az ön-
kormányzat által biztosított önerõ

tette lehetõvé. Az elmúlt négy év-
ben összesen 19 millió forintot for-
dítottak a 13. század második felé-
ben román stílusban épült temp-
lom állagmegóvására.

Gecse Péter alpolgármester,
Zalabesenyõ, Páterdomb és Botfa
önkormányzati képviselõje kiemel-
te, az infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása és a helyi közössé-
gekre való odafigyelés mellett
ugyanolyan fontosnak tartja az ér-
tékek és épített örökségek megõr-
zését a városrészekben. Ezt így
gondolták a zalabesenyõi lakosok
is, akik lakossági fórumokon, tele-
pülésrészi önkormányzati ülése-
ken és más alkalmakkor is jelezték
kívánalmukat. Az önkormányzat
már 2013-ban belefogott a temp-
lomrekonstrukció elõkészítésébe,
melynek eredményeként pályázati
forrást is sikerült hozzárendelni a
költségekhez. 

Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta, a megvalósult külsõ rekonst-
rukció arra kötelezi õket, hogy a
belsõ felújítás lehetõségét is meg-
találják, és ezt követõen funkcióval
lássák el a mûemlék épületet. 

A tavaly augusztusban kezdõ-
dött kivitelezés során felújították
az épület tornyát, vakolták a más-
fél méter feletti homlokzatot és lá-
bazatot építettek ki csapadékvíz-
elvezetéssel. 

RÉGI POMPÁJÁBAN
FELÚJÍTOTTÁK A SZENT KATALIN-TEMPLOMOT

Befejezõdött a Szent Katalin katolikus mûemlék templom külsõ
felújítása Zalabesenyõ városrészben. Az épület külön érdekessé-
ge, hogy több évszád építészetének jegyeit viseli, melyet igye-
keztek megõrizni a rekonstrukció során. 

IDÕPONTVÁLTOZÁS
A VILÁGJÁRÓKNÁL

A Keresztury Dezsõ VMK tájékoztatja az érdeklõdõket, hogy a
programfüzetükhöz képest idõpontváltozás történt. 

A Világjáró címû programsorozat következõ elõadására, melynek
keretében Fehér Ferenc (Zalaegerszeg Tájfutó Klub) Portugáliát
mutatja be 2017. február 7-én, kedden 18 órai kezdettel kerül sor.
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2017. FEBRUÁR 4-IG Gácsi Mihály emlékkiállítása (Apáczai Csere János Mûvelõ-
dési Központ)

2017. FEBRUÁR 10-IG LÉLEKLENYOMAT – Koncz Rebeka és Fõzõ Laura mandala-
kiállítása (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

2017. FEBRUÁR KÖZEPÉIG Életszerelemben – Pataki Tímea mandalakiállítása (Mimosa
Lounge)

2017. FEBRUÁR 18-IG Konok Tamás Natura Naturata címû kiállítása (Keresztury
Dezsõ VMK Gönczi Galériája)

2017. FEBRUÁR 18-IG A bajai „CaffArt” Képzõmûvészeti Egyesület gyûjteményes
kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. FEBRUÁR 23-IG VII. Zalaegerszegi Sajtófotó-kiállítás (Hevesi Sándor Szín-
ház, nézõtéri elõtér)

2017. ÁPRILIS 30-IG Babusa János szobrászmûvész „Õrállók” címû kiállítása
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum – elõzetes bejelentkezés-
sel látogatható)

2017. FEBRUÁR 3. 14 ÓRA „Maskarák és álarcok” kézmûves-foglalkozás (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)

2017. FEBRUÁR 3. PÉNTEK Zorall-koncert (Club Atlantis)
2017. FEBRUÁR 3. 21 ÓRA Vodku fiai@ (PopUp Cafe)
2017. FEBRUÁR 4. SZOMBAT Ganxsta Zolee és a Kartel koncertje (Club Atlantis)
2017. FEBRUÁR 25-IG Marokba szõtt mesék – Néprajzi kiállítás (Göcseji Múzeum)
2017. FEBRUÁR 26-IG Vitrinkiállítás: Alkotóközösségeink bemutatkoznak (Gébárti

Kézmûvesek Háza)
2017. FEBRUÁR 6. 17 ÓRA Helyi kortárs irodalmi est – Gál Soma: Sármesék címû novel-

láskötetének bemutatója (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2017. FEBRUÁR 7. 10 ÓRA MESEVARÁZS – Brumi és a téli álom címû bábjáték

(Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 7. 18 ÓRA Világjáró programsorozat – Portugália (Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 8. 9.30 ÉS 10.45 MESEVARÁZS – Brumi és a téli álom címû bábjáték

(Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 8. 17 ÓRA Tudományos Esték – Marx Mária etnográfus-fõmuzeológus

elõadása „Miért nincs göcseji népviselet?” címmel (Göcseji
Múzeum, Kisfaludi terem)

2017. FEBRUÁR 8. 19.00 JAZZSzerda 2016/17 – Malek Andrea és zenekara (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem) 

2017. FEBRUÁR 9. Dallal, tánccal... Zenés, táncos mulatság (Göcseji Múzeum)
2017. FEBRUÁR 9. 18 ÓRA A kirakatban: Jakupcsek Gabriella (Mimosa Lounge)
2017. FEBRUÁR 10. 14 ÓRA Kreatív klubfoglalkozás (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2017. FEBRUÁR 10. 17 ÓRA A reformáció és a magyar népmûvészet – dr. P. Szalay Emõ-

ke néprajzkutató elõadása a magyar reformáció és a népmû-
vészet kapcsolatáról (református templom)

2017. FEBRUÁR 10. 18 ÓRA A (N)Õ címû színdarab (Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 10. 17 ÓRA Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat – Almássy Krisz-

tián fiatal képzõmûvész kiállításának megnyitója (Apáczai
Mûvelõdési Központ)

2017. FEBRUÁR 10. 20 ÓRA I. Göcseji Rockfarsang (Ismerõs Arcok/Hungarica) (Kereszt-
ury VMK)

2017. FEBRUÁR 11. 10 ÓRÁTÓL Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat (Apáczai Mûvelõ-
dési Központ)

2017. FEBRUÁR 11. 10 ÉS 13 ÓRA A reformáció és a magyar népmûvészet – dr. P. Szalay Emõ-
ke néprajzkutató elõadása a magyar reformáció szakrális
tárgyairól, majd gyakorlati foglalkozás Radácsi Piroska hím-
zõ segítségével (Gébárti Kézmûvesek Háza)

2017. FEBRUÁR 11. 19 ÓRA Ismerõs Arcok koncert (Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 11. Honeybeast-koncert (Club Atlantis)
2017. FEBRUÁR 12. 9–13 ÓRA A reformáció és a magyar népmûvészet – gyakorlati foglal-

kozás Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. FEBRUÁR 12. 14–18 ÓRA Farsangi Nyitott Mûhelygalériák Napja (Gébárti Kézmûvesek

Háza)
2017. MÁRCIUS 3-IG Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat – Almássy Krisz-

tián fiatal képzõmûvész kiállítása (Apáczai Mûvelõdési Köz-
pont)

2017. FEBRUÁR 13. 17.30 Zala népzenei értékei 4. (népzenei elõadás és népdaltanítás
(Andráshidai Mûvelõdési Ház)

2016. FEBRUÁR 15. 18 ÓRA Pszicho estek – Párkapcsolat és az idõ (Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 16. 14–18 ÓRA Termelõi vásár (Art Mozi)
2017. FEBRUÁR 16. 16.30 Félelmeink és gátlásaink leküzdése – dr. Almási Kitti elõadá-

sa (Kamarák Háza)
2017. FEBRUÁR 16. 19.00 Nyitott Akadémia …a lélek dolgai – Pál Feri: Az egyensúly-

vesztéstõl az új egyensúlyig elõadás (Art mozi)
2017. FEBRUÁR 17. 19 ÓRA Klasszikus bérlet 2016/17 – Gyõri Filharmonikus Zenekar,

közremûködik Vörös Ádám trombitamûvész (Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem)

2017. FEBRUÁR 17. 21 ÓRA Beck Zoli szerzõi estje (PopUp Café)
2017. FEBRUÁR 18. 15–18 ÓRA Farsangi családi nap (Keresztury VMK)
2017. FEBRUÁR 18. Paddy and the Rats-koncert (Club Atlantis)
2017. FEBRUÁR 24. 14 ÓRA „Itt a farsang, áll a bál” farsangi mulatság (Csácsbozsoki

Mûvelõdési Ház)
2017. FEBRUÁR 24. 17 ÓRA Vollein Ferenc fiatal festõmûvész kiállításának megnyitója

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. FEBRUÁR 24. 17 ÓRA Arven Šakti Kralj Szomi fotómûvész kiállításának megnyitó-

ja (Keresztury VMK Gönczi Galériája)
2017. FEBRUÁR 24. 21 ÓRA Best of The Beatles a The Bits-szel (PopUp Café)
2017. FEBRUÁR 25. 9 ÓRA „Iskolás leszek” címû rajzkiállítás megnyitója (Andráshidai

Mûvelõdési Ház)
2017. FEBRUÁR 25. 15 ÓRA Nyugdíjas és civil farsang (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. FEBRUÁR 25–26. IV. Pressdance táncverseny (Zalakerámia Sport- és Rendez-

vénycsarnok)
2017. FEBRUÁR 25. Ocho Macho-koncert (Club Atlantis)
2017. FEBRUÁR 25. 21 ÓRA Nova Prospect-koncert (PopUp Cafe)
2017. FEBRUÁR 28. Fánky Fesztivál – Városi Farsang (Dísz tér)
2017. FEBRUÁR 28. 16–17 ÓRA Láthatatlan kiállítás (Keresztury VMK)

CSÁCSBOZSOKI TÉL
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, 

A CSÁCSBOZSOKI ÉVGYÛRÛK NYUGDÍJAS KLUB,
A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

ÉS AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2017. CSÁCSBOZSOKI TÉL
PROGRAMJAIRA.

2017. FEBRUÁR 3. péntek 14 óra
• „Maskarák és álarcok” kézmûves-foglalkozás

Farsangi álarckészítésre várjuk az érdeklõdõket. A foglalkozáson
való részvétel ingyenes. Helyszín: Izsák-iskola aulája

2017. FEBRUÁR 10. péntek 14 óra
• Kreatív Klub foglalkozása

Valentin-napi ajándékkészítés. A foglalkozáson való részvétel ingyenes.
Helyszín: Izsák-iskola aulája

2017. FEBRUÁR 24. péntek 14 óra
• „Itt a farsang, áll a bál" – farsangi mulatság

Vidám, játékos délutánra hívjuk és várjuk az érdeklõdõket.
Helyszín: Izsák-iskola aulája

IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA: ZALAEGERSZEG, SZIVÁRVÁNY TÉR 1–3. TEL.: (92)511-926
CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, KOZMÁNÉ GÁL BERNADETT TEL.: 30/408-9824,

WWW.KERESZTURYVMK.HU

FELHÍVÁS
Az 1956-os forradalom és azabadságharc 60. évfordulójára

kiírt pályázat keretében, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei
Szervezete, valamint az '56-os Hagyományõrzõ Egyesület Za-
laegerszegen, a Mártírok utcában található, volt ÁVH-pince-
börtönt, a Kommunizmus Áldozatainak Örökös Emlékhelye-
ként kívánja megõrizni.

Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akik rendelkeznek olyan do-
kumentumokkal – korabeli ítélet, fénykép, levelezés, névsor, tárgy,
vagy emléktárgy stb. –, amelyek bármilyen formában kapcsolódnak
az épülethez és ehhez a történelmi idõszakhoz.

Továbbá várjuk azon személyek jelentkezését is, akik bármilyen
formában érintettek voltak – elítéltek, kitelepítettek, B-listázottak, a
kommunista gépezet által zaklatottak, hozzátartozók, ismerõsök –
és hiteles információkkal rendelkeznek. Velük – beleegyezésükkel
– városunk történeti intézménye, a Göcseji Múzeum (kívánságukra
anonim) életútinterjút készít.

Aki bármilyen személyes vagy családi emléket õriz a korszakról,
kérjük, keresse meg a Göcseji Múzeum történész-muzeológusát,
Kissné Béres Katalint. 

Elérhetõsége: Kissné Béres Katalin történész-fõmuzeológus,
segédgyûjteményi csoportvezetõ. Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg,
Batthyány Lajos utca 2.). Telefonszám: 92/314-537. E-mail:
beres@zmmi.hu.

SZAKÁCSOT

KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI

GONDOZÁSI KÖZPONT

IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG,
GASPARICH U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

SZAKÁCS MUNKAKÖRBE.
Pályázati feltételek: 
• szakács képesítés, büntet-

len elõélet. 
• A pályázatok elbírálásánál

elõnyt jelent közétkeztetés-
ben szerzett tapasztalat.

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló

okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján. 

Jelentkezni az Idõsek Ottho-
na vezetõjénél Bálintné Szalai
Anikónál lehet a 92/317-683-
as, illetve a 30/601-3311-es te-
lefonszámon vagy személye-
sen az intézményben. 

Az állás az elbírálást köve-
tõen azonnal betölthetõ.

KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH M. U. 3.) ÉS

BELVÁROSI IDÕSEK KLUB

(ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U. 58–60.) KONYHÁJA

KONYHAI KISEGÍTÕT KERES.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

Pályázati feltételek: • 8 általános iskolai végzettség;
• fizikai munkára való képesség;
• büntetlen elõélet;
• cselekvõképesség.

A jelentkezéshez csatolandó: önéletrajz.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Az állásokról bõvebb információ kérhetõ az Idõsek Otthona veze-
tõjétõl, Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683-as vagy Devecser Ber-
nadettõl a 30/760-2824-es telefonszámon, illetve személyesen az
intézményekben.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent az adott munkakörben
szerzett tapasztalat.

Az állások az elbírálást követõen azonnal betölthetõk.

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

DOLGOZÓI ÉS

SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE

A 25. JÓTÉKONYSÁGI
BÁLJÁT

RENDEZI

A „ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMÉRT

ALAPÍTVÁNY” JAVÁRA

2017. FEBRUÁR 4-ÉN
19.00 ÓRAKOR

A GIMNÁZIUM TORNATERMÉBEN,
MELYRE SOK SZERETETTEL

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT.

A kedves vendégek
egy meglepetésmûsornak lehetnek

részesei.

A háromfogásos vacsoráról
a Véndiófa étterem,

a jó hangulatról a Roller együttes
gondoskodik.

Koktélbár Szekeres Péterrel.

Vacsorajegy: 6.000 Ft,

Támogatói jegy 2000 Ft.

A jegyek mindennap 8–10 óráig,
ill. 14–15 óráig kaphatók

a gimnázium gazdasági irodájában.
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.)

A báli tombolafelajánlásokat
elõre is köszönjük!

Telefon: 92/313-490 vagy
06-20/7711-661,

E-mail: pethoa@zmgzeg.sulinet.hu

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT

ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon személyek és családok jelentkezését, akik önhibájukon

kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak nagy nehézségek árán ké-
pesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszá-
molását az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen 2017. február 15-ig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központban Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5. szám alatt.

Telefon: 92/316-930, 30/693-3950 • E-mail-cím: csaladsegito@zalaszam.hu

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakha-
tásért” Közalapítvány támogatásában részesült.
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A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY A KÖZPONTI ÜGYELETRE

ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE,
2 FÕ SZAKDOLGOZÓ RÉSZÉRE ÁLLÁST HIRDET.

Munkavégzés jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony.

A munkakör betöltésének feltétele: ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti-közösségi szakápoló/felnõtt
szakápoló/mentõápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentõtiszt szakképesítések vala-
melyike, érvényes mûködési nyilvántartás, szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Botfy u. 1.

A munkavégzés idõtartama: teljes munkaidõ.

Az állás azonnal betölthetõ. Sürgõsségi betegellátásban szerzett tapasztalat elõnyt jelent.

A fenti munkakörre megbízásos jogviszonyban is veszünk fel szakdolgozót.

A jelentkezéseket írásban a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaeger-
szeg, Kis u. 8.) kérjük.
Érdeklõdni: +36-30/964-7540, illetve +36-92/510-216 telefonszámon lehet.

Zalaegerszeg hivatalos weboldala – a
www.zalaegerszeg.hu – hírportálként is funk-
cionál, azaz a kezdõoldalon folyamatosan he-
lyet kapnak a várost érintõ legfrissebb hírek, s
az érdeklõdõk tájékozódhatnak az aktuális ese-
ményekrõl, programokról. Fontos, hogy a zalai
megyeszékhelyre érkezõ turisták is elegendõ
információhoz jussanak, ezt segíti a
www.zalaegerszegturizmus.hu weboldal, vala-
mint a Tourinform-iroda gondozásában megje-
lenõ eseménynaptár is. 

Azért, hogy a portálok látogatói ezután is idõben
értesüljenek a zalai megyeszékhelyen mûködõ kul-
turális és sportintézmények, rendezvényszervezõ

cégek, civil szervezetek programjairól, arra kérjük
Önöket, mihamarabb küldjék el a következõ e-mail-
címekre a 2017. évi rendezvényeikkel kapcsolatos
tudnivalókat, idõpont és helyszín megjelölésével
együtt: sajto@ph.zalaegerszeg.hu és zalaeger-
szeg@tourinform.hu

Az elküldött programokról szóló leírást felhasznál-
juk a város 2017. évi rendezvénynaptárjához, és sze-
repeltetjük a város turisztikai weboldal programaján-
lójában is. Lehetõség szerint, 2017. január 31-ig
küldjék turisztikai vonzerõvel bíró programjaikat. 

Együttmûködésüket köszönjük!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata

2017. MÁRCIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2017. 02. 13. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2017. 02. 14. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2017. 02. 15. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2017. 02. 16. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2017. 02. 15. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2017. 02. 16. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2017. 02. 13. 13–17 óra Eötvös-iskola
2017. 02. 14. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2017. 02. 07. 13–17 óra Liszt-iskola
2017. 02. 08. 7–14 óra

Ady E. Ált. Iskola 2017. 02. 06. 13–17 óra Ady-iskola
2017. 02. 07. 7–14 óra

Báthory SZK 2017. 02. 09. 11.30–13 óra Báthory-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2017. 02. 13. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2017. 02. 14. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2017. 02. 16. 7–17 óra Izsák-iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2017. 02. 14. 13–17 óra Petõfi-iskola

2017. 02. 15. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2017. 02. 08. 13–17 óra Dózsa-iskola

2017. 02. 09. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK 2017. 02. 13. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2017. 02. 14. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK 2017. 02. 15. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2017. 02. 16. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2017. 02. 08. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium
Öveges József Ált. Iskola 2017. 02. 21. 7–17 óra Öveges-iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium 2017. 02. 09. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium
Csány László SZK 2017. 02. 09. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2017. FEBRUÁR 22. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

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

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

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

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

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

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

össz-
komfortos 

196 7.448

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

össz-
komfortos 

196  6.664

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

össz-
komfortos 

196 6.664 

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

össz-
komfortos 

196 7.448 

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

össz-
komfortos 

196 7.448 

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

össz-
komfortos 

196 7.840 

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

össz-
komfortos 

196 6.076 

INTÉZMÉNYVEZETÕK, PROGRAMSZERVEZÕK FIGYELMÉBE!

VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11.  209.563 km, Magyarországon vásárolt, második, nemdohányzó tulajdonos,

törésmentes, szép állapot. Automata, digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali ülés,

elektromos ablakok, 8 db légzsák, tempomat, fedélzeti számítógép. Világoskék metál. Ir.ár: 1.690.000 Ft. Érd.: +36-

30/526-4367EELL
AADD
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Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a sajtó képvise-
lõinek jelenlétében megtartott
ünnepélyes eseményen  hang-
súlyozta, hogy a város vezeté-
se az eredmények elismerése
mellett sokra tartja a klub után-
pótlás-nevelõ tevékenységét és
a sport infrastruktúrájának fej-
lesztésében vállalt szerepét.
Ezért továbbra is kiemelten tá-
mogatja az egyesületet.

Ezt követõen Szakály István
ügyvezetõ közremûködésével a
klub legeredményesebb verseny-
zõi, edzõi röviden szóltak idei
célkitûzéseikrõl, majd dr. Szász
Péter, a Zalaszám Kft. ügyvezetõ
igazgatója gratulált az eddigi
eredményekhez és tervekhez.

A szerzõdés aláírása után
Kámán Vilmos, a ZAC elnöke úgy
fogalmazott, ez a megállapodás

a biztonságot, a stabilitást jelenti
számukra, hogy tovább folytat-
hatják a a megkezdett munkát.

Végezetül Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos annak a véleményének adott
hangot, hogy a sport nem mûköd-
hetne eredményesen olyan me-

cénások nélkül, mint a Zalaszám.
Ezután javaslattal is élt. Miszerint
Magyarország leggyorsabb höl-
gye – Csóti Jusztina – és a város
büszkesége – Szûcs Valdó –
akár a Zalaegerszegen épülõ
autós tesztpálya arcai is lehetné-
nek. 

AZ EREDMÉNYEK ELISMERÉSE
TOVÁBBRA IS A ZALASZÁM A NÉVADÓ



A megnyitón részt vett dr.
Gárdos László, a rendezõ Kora-
szülöttmentõ és Gyermekintenzív
Alapítvány létrehozója, Bandics
Ákos, a Sport és Turizmus Kft.
képviselõje, Kocsis Tamás, a
Decathlon igazgatója és nem utol-
sósorban a verseny ötletgazdája,
fõszervezõje Pataki János.

Dunaújvárosból, Veszprémbõl,
Pécsrõl, Ajkáról érkeztek csapatok
és az egész  országból jöttek ver-
senyzõk.

Pataki János ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy bár a verseny
évrõl évre fejlõdik, még mindig van
hiányérzete. Szívesen várnák a
zalai városok csapatait, de ez az
idén sem valósult meg.

A tíz csapat pontosan szombat
délben rajtolt, Zalaegerszeget a
Törekvõ Vízipókok, a Zalatriatlon,
a ZÚK és a BGE GKZ csapatai
képviselték.

Végül az ajkai Igyunk Rája tár-
saság nyerte a gálát, 122.450 mé-

tert teljesítetve, megelõzve a du-
nántúli régiós Fröccs csapatát,
amely összesen 119.900 métert
úszott. A 3. helyen a veszprémi
Laman Team végzett 118.250 m-es
teljesítménnyel.

A 10 csapat a két nap alatt
összesen 906.500 m-t úszott.  A
legfiatalabb versenyzõ az öt és fél
éves Belléncs Lacika volt. A leg-
idõsebb úszó díját a 72 éves
Baráth Csaba kapta.

A legfiatalabb csapat a 19 éves
átlagéletkorú ZÚK volt, a legidõ-
sebb csapat díját, mint eddig min-
dig, most is a Törekvõ Vízipókok
(41 év) kapták.
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A hivatalos megnyitón Balaicz
Zoltán polgármester, a torna fõ-
védnöke személyes családi élmé-
nyeirõl mesélt, hiszen a két család
közel lakott egymáshoz annak ide-
jén. Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója örömét fejezte ki,
hogy a kultúra mellett végre a
sport is visszatért az intézménybe.

A mérkõzések mellett a játékos
képeibõl, korabeli újságcikkekbõl
és személyes tárgyaiból rendezett
kiállítást is megtekinthették az ér-
deklõdõk.

A nemzetközi emléktornára az
Oberwart Gunners, a Soproni
Sportiskola és oroszlányi OSE

Lions csapatai kaptak meghívást a
házigazda ZTE KK mellett. Kör-
mérkõzést vívtak egymással a
csapatok, és így alakult ki a végsõ
sorrend. 

A mérkõzések során a Halász
Gergely és Ambrus Péter irányítot-
ta kék-fehérek kiemelkedtek a
csapatok közül és végül veretlenül
nyerték meg a tornát. A második
helyen az OSE Lions, a harmadi-
kon a Soproni Sportiskola, a ne-
gyediken az Oberwart csapata
végzett.

Eredmények: ZTE KK–Ober-
wart Gunners 46-24, OSE
Lions–Soproni Sportiskola 44-41,

OSE Lions–ZTE KK 22-59,
Oberwart Gunners–Soproni Sport-
iskola hu. 41-42, ZTE KK–Soproni
Sportiskola 53-38, OSE Lions–
Oberwart Gunners 47-42.

A szervezõk a torna legjobb
ötösét, All Star-csapatát is össze-
állították és díjazták. Az edzõk

szavazatai alapján a csapatok leg-
jobbjai és ráadásként a legjobb
zalai játékos alkotta a torna ötösét:
Brandtner Samuel (Oberwart),
Biacsics Péter (Sopron), Árva-File

Balázs (OSE), Szalay Domonkos
(ZTE KK), Komády Márton (ZTE
KK).

A szervezõk szeretnének ebbõl
a tornából hagyományt teremteni,
és minden év januárjában hason-
lóképpen emlékezni a Zalaeger-
szeghez örökké hû kosarasról.

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték a gyermek korosz-
tály részére a megyeszékhelyi Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ tornatermében azt a kosárlabdatornát, amellyel
Ivánkovics Istvánra, a ZTE KK 1978-as NB I-be jutó csapatának
kiváló kosárlabdázójára emlékeztek. Az eseményen jelen volt a
játékos özvegye és családja is.

A ZTE KK NYERTE A TORNÁT

A Szombathelyrõl ZEUS néven
induló csapat elsõ ízben vett részt
a tornán, és nem sok hiányzott,
hogy mindjárt dobogóra is álljon. A
szoros, látványos labdamenetek-
kel tûzdelt, élvezetes mérkõzések
jól szolgálták a vegyes röplabdá-
zás népszerûsítését.

A torna végeredménye
1.) Arany Alkony (Szombat-

hely), 2. Krumpli Pürék (Kapos-
vár), 3. Szedett-vedett (Zalaeger-
szeg) 4. ZEUS (Szombathely), 5.
Retro (Zalaegerszeg), 6. Out (Za-
laegerszeg), 7. Mindegy (Zala-
egerszeg).

Újabb vegyes röplabdatornát rendeztek az Ostoros-csarnokban.
Hét csapat körmérkõzéses rendszerben döntötte el a sorrendet. 

CSÓTI JUSZTINA

EGYÉNI CSÚCSA
Székesfehérvár adott ott-

hont a fedett pályás idény
elsõ felnõttversenyének.

Zalaegerszeg 2016. évi leg-
jobb nõi atlétája is rajthoz állt
az ARAK Kupa versenyen.

Csóti Jusztina (Zalaszám
ZAC) a 60 m-es síkfutás elõfu-
tamában 7,66 mp-et futott,
majd a döntõben 7,57 mp-es
egyéni csúccsal rajt-cél gyõ-
zelmet aratott.

A szünetben elõrehozott mér-
kõzésen az Ipartechnika Gyõr
együttese legyõzte a veretlen Rá-
koshegyi VSE I. csapatát, így nyílt
lett a bajnokság a Rába-partiak
bravúrjának köszönhetõen – han-
goztatta Baján János, a ZTE
ZÁÉV edzõje. – A fõvárosiak két
ponttal állnak elõttünk, tavasszal
az alapszakasz során hozzánk
jönnek, egy esetleges hazai siker-
rel befognánk õket. Addig hoznunk
kellene a többi találkozót, ami
cseppet sem lesz könynyû. Nem
árt hátrafelé sem tekintgetnünk.
Igaz, négy ponttal vezetünk a har-
madik helyezett elõtt, de ha bele-
futunk nem várt vereségekbe, bi-
zony a második helyünk veszélybe
kerülhet. Egy hármas üldözõ boly
– BKV Elõre, Ipartechnika Gyõr és

Ferencváros – alakult ki mögöt-
tünk, bármelyik két csapat kerül az
elsõ négybe, érdekes rájátszásra
van kilátás.

– Milyennek tartja a ZTE
ZÁÉV õszi szereplését? Mit vár
a tavasztól?

– Az Európa-kupában a tavalyi
érmes helyezésünk után négy kö-
zé vártuk a csapatot. Sajnos, ez
nem sikerült, ami csalódással tölt
el bennünket. Kiesett egyik erõs-
ségünk, Csurgai Anita, a helyére
érkezett Hegedüs Anita jól pótolja,
azonban elég szûk a játékos-
keretünk, egy-egy kiesés – sérü-
lés miatt, vagy más okból – érzé-
kenyen érintene minket. Jó lenne
a Rákoshegy I. elleni rangadóig
minden mérkõzést megnyerni,
hogy Egerszegen igazán ki-ki
mérkõzést játszhassunk velük.
Úgy látom, a lányokat feldobta a
lehetõség, hogy ismét nyílt lett a
bajnokság. Nem könnyû a sorso-
lásunk, de igyekszünk kihozni a
maximumot belõle. Nyílt a bajnok-
ság, és még bármi megtörténhet.
Netán az is, hogy bajnokok
leszünk.

BEFOGHATNÁK AZ ÉLLOVAST
NYÍLT LETT A BAJNOKSÁG A NÕI TEKÉZÕKNÉL

A ZTE ZÁÉV nõi együttese elõrébb tart az alapszakasz során,
mint a férfiak a tekézõk Szuper Ligájában. A sietség nem ok nél-
küli, a hölgyeknél ugyanis rendeznek rájátszást, a férfiaknál nem.

– Halasztott mérkõzésen a va-
siak elverték a Szegedet és a ta-
bella élére ugrottak – mondta Fe-
hér László, a ZTK FMvas edzõje.
– Gyõzelmükkel nyílttá tették a
bajnokságot. A dobogón tanyázó
csapatok közül bárki lehet bajnok,
még mi is. Ehhez nem kell több,
mint a két riválisunkat – a Répce-
lakot és a Szegedet – le kell
gyõznünk és nem szabad botla-
nunk.

– Milyennek ítéli meg a sze-
zonközi felkészülést?

– A téli szünet nem alakult jól a
számunkra, többen bajlódtak sérü-
léssel, betegséggel. Bizakodom,
hogy rövidesen mindenki a rendel-
kezésemre áll. A tavasz során elõ-
ször könnyebb ellenfelek követ-
keznek, a végén lesznek a rang-

adók. Nálunk nincsen rájátszás,
így miden mérkõzésre nagyon oda
kell figyelnünk.

– Milyennek ítéli a csapat
õszi szereplését?

– Az Európa-kupában meg-
szerzett bronzérmünk lehetett vol-
na fényesebb is, ha jobban figye-
lünk. A Bajnokok Ligájában egy
horvát csapattól ki lehet kapni, mi-
vel rendre ott vannak a BL négyes
döntõjében. Nem a vereséggel
volt gondom, hanem a mutatott já-
tékkal. A Szuper Ligában õsszel
két mérkõzést lenne jó felejteni. A
Répcelak ellen itthon gyõzelem
helyett döntetlenre adtuk a mérkõ-
zést, a szegedi 8:0-ás vereségünk
alkalmával pedig nagyon rosszul
játszottunk.

– Mit vár a tavasztól?
– Bármi megtörténhet. A jó

szerepléshez szükséges, hogy a
fiatalok végre elbírják a rájuk ne-
hezedõ terhet. Többször szere-
peltek már nemzetközi mérkõzé-
seken, rendelkeznek kellõ rutin-
nal. Ehhez kell a megfelelõ hozzá-
állás, akkor nem lehet gond a jó
szerepléssel.

A FIATALOKTÓL TÖBBET VÁRNAK
AKÁR BAJNOKOK IS LEHETNEK A FÉRFI TEKÉZÕK

Folytatódott a bajnokság a tekézõk Szuper Ligájában. A ZTK
FMVas férficsapata évek óta a második helyen zárt, jelenleg har-
madik a tabellán. Az idei bajnokságra alaposan megerõsödött
Répcelak viszont beszállt az éremcsatába. Veretlenül vezetik a
bajnokságot. 

Az ünnepélyes díjátadón dr. Vil-
lányi Antal, a megyei szövetség el-
nöke köszöntötte a megjelenteket,
köztük Vadvári Tibort, Zalaeger-
szeg alpolgármesterét és Bodnár
Pétert, az országos szövetség fõ-
titkárát. A zalai sportvezetõ fel-
idézte az elmúlt év jelentõsebb
eseményei, a megyébõl kitekintve
kiemelte, hogy a magyar férfi és
nõi felnõttválogatott kijutott az Eb-
re és az utánpótlás-válogatottak is
jól szerepeltek. Jelentõs ered-
ményként értékelte a ZTE férficsa-
patának 5. helyét a bajnokságban.
A utánpótlás-nevelésrõl szólva
hangsúlyozta, hogy a mennyiségi
nevelésrõl át kell térni a minõségi-
re. Örvendetesnek nevezte, hogy
2016-ban nõtt a zalai kosárlabda
nézettsége.

Vadvári Tibor arról szólt, hogy
kedvenc sportágai közé tartozik a
kosárlabda. Mint mondta, a város
vezetése nagyra értékeli a két
egerszegi klubban folyó munkát.
2017-ben is – csakúgy mint koráb-
ban – jelentõs anyagi támogatást
nyújt számukra. 

Bodnár Péter fõtitkár 2016-ot a
magyar kosárlabdasport nagyon
sikeres esztendejének nevezte. A

két felnõttválogatott kijutását az
Eb-re bravúros teljesítményként
értékelte, annál is inkább, mivel

mindkét csapat magabiztosan har-
colta ki a részvételt. Az utánpótlás-
nevelésben õ is a minõséget
hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a
kosárlabda-szövetség jóval kisebb
pénzbõl gazdálkodik, mint például
a labdarúgás és a kézilabda, az
eredményei mégis figyelemre mél-
tóak.

* * *
Ezután következett a díjátadás.

Az elmúlt év legjobb utánpótlásko-
rú nõi játékosa Kovács Georgina

(ZKTE), legjobb utánpótláskorú
férfi játékosa Lógár Bence (Zala-
kerámia ZTE) lett. A legjobb felnõtt
nõi játékos címét Nagy Dóra (ZTE
NKK), a legjobb felnõtt férfi játéko-
sét Mohácsi Máté (Zalakerámia

ZTE KK) érdemelte ki. A Zala me-
gyei bajnokság legjobb játékosa
Adrovicz Béla (Laza Csukló), az
elmúlt év legjobb edzõje Heinrich
Róbert (Zalakerámia ZTE KK) lett,
távollétében Kis Attila pályaedzõ
vette át a díjat.

A „Kosárlabdáért Zala Megyé-
ben” elismerést dr. Jaramani Ra-
fik, a Zalakerámia Zrt. vezérigaz-
gatója kapta, távollétében az elis-
merést Hadnagy Zoltán gazdasági
igazgató vette át.

NÕTT A SPORTÁG NÉZETTSÉGE ZALÁBAN
2016 LEGJOBB KOSÁRLABDÁZÓI

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

A GYÕZTES 122 KILOMÉTER FELETT
DÓCZY ÉVA 24 ÓRÁS ÚSZÓGÁLA HARMADSZOR

Az úszógála szombat déli nyitóünnepségén Balaicz Zoltán pol-
gármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a város támo-
gatja az immár hagyományossá vált eseményt. A résztvevõk nép-
szerûsítik a sportágat és Dóczy Éva emlékét ápolják.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Vasas Budapest

97-81 (25-18, 16-22, 30-16, 26-25)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Vasas Akadémia–ZTE NKK 57-66 (12-17, 18-15, 9-22, 18-12)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Budapest.

ZTK FMVas–Ajkai Kristály SE 6,5:1,5 (3369-3264)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV 3:5 (3232-3338).
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Siófok.

Aquaréna Kõbánya SC–Z. Csuti Hydrocomp 8:4
NB I-es sakkmérkõzés, Budapest.

VENDÉGSIKER AZ OSTOROSBAN
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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. február 23. Kék zsák: 2017. február 24.

Üveghulladék gyûjtése: április 28. (péntek).

A zöldhulladék szállítása 2016. december 1-tõl 2017. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

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)

• Erdélybõl, Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák: 
magasvérnyomás-, cukorbetegek, pajzsmirigybetegek teái

• Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek, édesítõk stb.

• Vitaminok, étrendkiegészítõk, gyógyvizek
• Gyógynövényes fogkrémek, arckrémek, hajsamponok,

kézmûvesszappanok
• Illóolajok, hévízi gyógyiszap, gyógykenõcsök
• Vegyszermentes mosó- és takarítószerek

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

ZALAKAROSON, a fürdõtõl

öt percre található összkomfortos

apartmanház

2017-TÕL EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM

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

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


