
XXV. évfolyam, 34. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2017. október 24.

A helyi érték

Az akció

2017. 10. 01-tõl

2017. 10. 31-ig

tart!

Balaicz Zoltán jelezte: a mint-
egy félmilliárd forintot igénylõ be-
ruházás révén több óvoda és isko-
la, valamint a városi sportcsarnok
energiaigényét kívánják csökken-
teni, a forrást pedig KEHOP-pályá-
zatból biztosítanák. A polgármes-
ter az ülést követõ sajtótájékozta-
tóján beszámolt arról is, hogy több
mint 1,7 milliárd forintból, (TOP-
keretbõl) elvégzik több önkor-

mányzati tulajdonú ingatlan ener-
getikai korszerûsítését. Ennek ke-
retében az általános iskolák közül
a Dózsa felújítására 268, a Liszt-
iskolára 270, és a Petõfi-iskola
korszerûsítésére szintén 270 millió
forintot szánnak. Ezenkívül a váro-
si sportcsarnokra 805 milliót, míg a
polgármesteri hivatal hõszigetelé-
sére 120 milliót fordítanak. 

(Folytatás a 9. oldalon.)

DÖNTÉSEKRÕL
KÍNAI SZÁLLODAPROJEKT, BIOGÁZ ALAPÚ TÁVHÕRENDSZER

– pánczélPetra –

Mi lett a D'Clinic Studios prog-
rammal, miért jó Fischer György
szobrászmûvész egykori mûter-
mében alkotni, és mi is az a
„Random Order”? Többek között
errõl kérdeztük Pál Katja szlové-
niai születésû festõmûvészt, aki a
Ljubljanai Egyetemen végzett.

– A D'Clinic nemzetközi rezi-
denciaprogram nem szûnt meg,
csak szünetel. 2015-ben költöztet-
tem át Lendváról Zalaegerszegre
a mûvésztelepet. Részben azért,
mert ott elveszítettem a mûterme-
met, itt viszont adódott egy jó lehe-
tõség. A világ számos országából
érkeztek alkotók, akik néhány hé-
tig itt dolgoztak a városban egy-

egy mûvészeti projekten.
Ez részben nagyon jó
volt, mert sok alkotótárs-
sal ismerkedhettem
meg, bár az kicsit furcsa
volt, hogy egyre keve-
sebb festõmûvész és
egyre több médiamû-
vész érkezett. Úgy lát-
szik, ez most egy világ-
trend, ami már a mûvé-
szeti képzésben is erõ-
sen jelen van. Tavaly év
végén aztán azt érez-
tem, hogy elfáradtam. 
(Folytatás az 5. oldalon.)

GEOMETRIA ÉS VÉLETLENSZERÛSÉGEK
A TÉR ÉRZÉKELÉSE FOGLALKOZTATJA PÁL KATJÁT

Két és fél éve költözött Lendváról Zalaegerszegre; akkor egy
nemzetközi képzõmûvészeti rezidenciaprogramot vezetett, most
éppen geometrikus absztrakt festményeket készít. Meg véletlen-
szerûségekbõl alkot rendszert. Ez így most persze kissé ködös,
de végül minden értelmet nyer.

A kiegyezés létrejöttének
150. és Deák Ferenc születésé-
nek 214. évfordulójára emlékez-
tek több helyszínen is október
17-én. Délelõtt a Zalaegerszegi
Törvényszék Dísztermében tar-
tottak tudományos emlékülést
az 1867-es kiegyezés elõzmé-
nyeirõl, hatásáról és Deák Fe-
renc szerepérõl.

– pet –

A „Jogérzõ nép még el nem ve-
szett” címû konferenciát Balaicz
Zoltán polgármester és Kiss Gá-
bor, a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatójának kö-
szöntõje után, dr. Darák Péter, a
Kúria elnöke nyitotta meg. Mint fo-
galmazott: a söjtöri születésû
Deák politikai pályájának csúcs-
pontja egyértelmûen a kiegyezés
volt. De, nem szabad azt az utat
elfelejteni, ami odáig elvezetett.
Az 1860–67 közötti idõszak nem-
csak elmélkedéssel, tervezéssel,
hanem kétségekkel is telt a politi-
kus számára. Már akkor megfo-
galmazódott benne, ha egyszer
felbomlik a monarchia, abból nem
Magyarország jön ki jól.

Deák nagyságát jelzi az is,
hogy bár a kiegyezés az õ nevé-
hez kötõdik. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

KIEGYEZÉS ÉS KIEGYENLÍTÉS
KONFERENCIA ÉS KOSZORÚZÁS DEÁK EMLÉKÉRE

A városi közgyûlés legutóbbi ülésén arról döntött, hogy a Zala-
víz Zrt. biogázüzemére és a búslakpusztai hulladéklerakónál ki-
alakítandó új hulladékkezelõre alapozva biogáz alapú távhõrend-
szert létesítenének.



– A. L. –

A gyermekpszichiátria és a
gyermekvédelem kapcsolódási
pontjairól tartott elõadásában el-
gondolkodtató tényt közölt, misze-
rint hazánk gyermekkorú népessé-
gének 10–25 százaléka valami-
lyen pszichés rendellenességben
szenved. Nem kedvezõ a gyer-
mekpszichiátriát is jellemzõ szak-
emberhiány, mintegy hatvan gyer-
mekpszichiáter dolgozik az egész-
ségügyben az országban, ami na-
gyon kevés a megfelelõ szintû el-
látáshoz. 

A gyermekeket érintõ pszichés

betegségek nem egyszerû kórké-
pek, nem olyan, mint egy mandu-
lagyulladás, hanem számos ösz-
szetevõ befolyásolja kialakulását,
amelyben biológiai, genetikai,
pszichológiai, környezeti és szo-
ciális hatások egyaránt szerepet
játszhatnak. A gyermekvédelem-
hez kapcsolódósan nagyon sok
függ attól, hogy a gyermek milyen
családi közegben nõ fel, mit kap a
szüleitõl, a tágabb családi környe-
zettõl, de az óvoda, az iskola, a
társadalom által alkotott szabá-
lyok, keretrendszerek ugyanúgy
meghatározó tényezõk a gyermek
lelki fejlõdésében.

A szakorvos beszélt arról is,
hogy mára a tekintélyelvû nevelé-
si normákat a megengedõ neve-
lés gyakorlata váltotta fel. A szü-

lõk gyakorta aggódnak amiatt,
hogy „nem traumatizálják súlyo-
san a gyereket”, ha például ki
akarják venni a kezébõl a távirá-
nyítót.  A szülõ és gyermek kap-
csolati problémáit, a gyermek fej-
lõdésének gátló tényezõit életkori
szakaszonként is jellemezte dr.
Babrik Zsuzsanna. A csecsemõ-
kor kapcsán beszélt a nem kívánt
terhesség, az elhagyás, a gyer-
mekotthonba helyezés, az örök-
befogadás kihatásairól, ami a
szülõhöz való kötõdést gátolja,
ahogy megnehezítik a kamasz-
korban jelentkezõ – kik a szüleim,
ki vagyok én – kérdések az

egészséges identitás és szemé-
lyiség kialakulását is. Kitért a cse-
csemõkori bántalmazásra, mely-
ben rizikótényezõnek nevezte a
koraszülöttséget, valamint a cse-
csemõ temperamentumát, hogy a
szülõ nem bírja elviselni a cse-
csemõ sírását. 

Az óvodáskor pszichés problé-
mái között említette többek között
a beszédmegértés és kifejezés za-
varait, az elszakadástól való félel-

met, az értelmi
fejlõdés elmara-
dását, melynek
okai mögött fizi-
kális bántalma-
zás és elhanya-
golás is állhat.
A kisiskolás kor-
ban nagyon
markáns prob-
lémát jelent a
megfélemlítés,
a kisebbek,
g y e n g é b b e k
bántalmazása
az iskolában a
többség által.
Mindez korai vi-
selkedészava-
rokhoz vezet-
het, akár iskola-
k e r ü l é s h e z .

Mint mondta, a serdülõkorban a
gyermekpszichiátriai kórképek kö-
zül fõleg a szorongásos megbete-
gedések kerülnek elõtérbe, féle-
lem a kigúnyolástól, a többiek vé-
leményétõl, a megszégyenüléstõl.
A depresszió, a bizonytalan önkép
olyan deviáns magatartásokhoz
vezethetnek, mint a korai alkohol-
és drogfogyasztás, a szexuális
gátlástalanság vagy bûncselek-
mények elkövetése. 

Mindezen problémák kezelése,
enyhítése, megoldása a gyermek-
védelem és a gyermekpszichiátria
szoros együttmûködését követeli
meg.
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VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNÖKET!

– b. k. –

Bali Zoltán, a szervezõ egyesü-
let vezetõje elmondta, a könnye-
debb hangvételû elõadások mel-
lett idõnként közéleti, gazdasági,
politikai témát is felvetnek szakér-
tõket vendégül látva. A szervezõk-
höz így kapcsolódott ezúttal a za-

laegerszegi CÖF. A 2012 óta mû-
ködõ civil társaságot Jakabffy Len-
ke vezeti, és közel 100 aktív tagot
számlál, hangzott el a rendezvény
elõtti sajtótájékoztatón. A progra-
mon részt vett Vigh László ország-
gyûlési képviselõ is, aki a lakossá-
gi vélemények felmérésének fon-
tosságáról beszélt, mely jó vissza-
jelzés a kormány politikájával és
intézkedéseivel kapcsolatban. 

Dr. Lomnici Zoltán szintén a he-
lyi polgárok meglátásainak megis-
merését hangsúlyozta, a jelenlegi,
általa sorskérdéseknek nevezett
politikai ügyekben. Így többek kö-
zött a migráció, a brüsszeli önkény,
a nagytõke, az úgynevezett „kétse-
bességes”, azaz megkülönböztetõ
viszonyulású uniós politika és a jel-
lemzõ erkölcsi válság ügyében. 

– Erkölcsi vonalon nem állunk
jól, és itt a hagyományos érté-
kek, döntõen a keresztényiség,
látszik veszni. A magyaroknak
ugyan vannak szilárd hagyomá-
nyai, melyek nagy valószínûség-
gel túl fogják élni a szakadozó
rendszert – mondta a jogi szak-
ember, majd a nemzeti oldal pél-

daértékûnek értékelt hozzáállá-
sáról beszélt, mely „exportcikké”
kezd válni az EU-ban, ahol a tör-
ténések láttán egyre több jobbol-
dali átszervezõdés történik, tette
hozzá. 

Az évi elõadás-sorozat részeként, õszi nyitányként ezúttal nem
a kultúra volt a téma, hanem a politika. A Zalaegerszeg Barátai
Egyesület meghívására ifj. dr. Lomnici Zoltán, a Civil Öszszefo-
gás Fórum alelnöke és szóvivõje tartott elõadást Magyarország
és az Európai Unió jelenérõl és nehezen kiszámítható jövõjérõl.

FONTOSAK
A VISSZAJELZÉSEK

Elhangzott többek között: a Fi-
desz-kormány visszaadhatta vol-
na a 13. havi nyugdíjat és az el-
múlt hét év alatt emelhette volna a
minimálnyugdíjakat is. De nem tet-
te. Eltörölték a korengedményes
és korkedvezményes nyugdíjakat,
és felszámolták a szolgálati nyug-
díj rendszerét. A kormánynak nem
gesztust kell gyakorolnia, hanem a
kötelezettségét teljesíteni a nyug-
díjasokkal szemben. 

Mint Góra Balázs fogalmazott,
ha az MSZP kormányra kerül, ismét
bevezetik a 13. havi nyugdíjat és in-
gyenessé teszik a gyógyszert a 65
év feletti krónikus betegségben
szenvedõknek. A nyugdíjminimu-
mot a duplájára emelik, és visszaál-
lítják a rugalmas nyugdíjba vonu-
lást. Terveik szerint megszüntetnék
a nyugdíj melletti munkavégzés kor-
látozását, és igazságossá tennék a
rokkantellátás rendszerét.

Fontos a nyugdíjasokkal való foglalkozás a szocialista párt
számára, éppen ezért külön akciós programot készítenek az idõ-
sek segítésért – fogalmazott Kiss Ferenc, az MSZP városi elnöke
Góra Balázzsal, a párt megyei alelnökével tartott közös sajtótájé-
koztatóján. 

MSZP: A NYUGDÍJASOKÉRT

Zrinszki István és Zrinszki Mó-
nika számos vállalkozást és cég-
vezetõket maga mellé tudott állíta-
ni, így gyakorlatilag a város ösz-
szes óvodájának és külön kérésre
a Béke ligeti iskolának a játszóte-
re is teljes felújításra került. Né-
hány adat az intézményi fejleszté-
sekrõl: 45 mászóka, 15 hinta, 19
homokozó, 13 pad újult meg, 115

négyzetméternyi új térkõ kapott
helyet óvodákban, és a sort még
lehetne folytatni. Minden munkát
természetesen egyeztetve az in-
tézményvezetõkkel, akik a kezde-
ményezõk meghívására a vállal-

kozókkal együtt beszéltek a nagy-
szabású fejlesztésekrõl, az össze-
fogásról és köszönetüket fejezték
ki.

Zrinszki Mónika a találkozón
bejelentette, bejegyzés alatt van
az alapítványuk, a jövõben ezen
keresztül fogják az eddigi támo-
gatásukat egy magasabb szintre
emelni. Magáncégeik nyeresé-

gének 20 százalékát kívánják az
alapítványnak adni minden év-
ben. Eddig a családi vállalkozás-
ból 10 millió forinttal járultak hoz-
zá az intézményi fejleszté-
sekhez.

CIVIL ÖSSZEFOGÁSSAL
FEJLESZTÉSEK A VÁROS ÓVODÁIBAN
KRESZ-parkot avattak az elmúlt héten a Radnóti-óvodában, a

fejlesztés civil összefogás eredményeként a Belga étterem és sö-
rözõ tulajdonosainak kezdeményezésére valósult meg. 

Fotó: Seres Péter

LELKI EGÉSZSÉGTELENSÉG, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
MIT TEHET A GYERMEKPSZICHIÁTRIA A GYERMEKVÉDELEMMEL EGYÜTT?

Ahogy a gyermekvédelemben, úgy a gyermekpszichiátriában is
nagyon fontos a megelõzés, a gyerekek lelki egészségének meg-
óvása, mert csak ezáltal tudnak egészséges felnõttekké válni –
hangsúlyozta dr. Babrik Zsuzsanna adjunktus, pszichiáter, gyer-
mekpszichiáter szakorvos a zalaegerszegi gyermekjóléti szolgá-
lat 20 éves jubileumi rendezvényén. 



Minden közösségnek, de leg-
fõképp a közösség által megvá-
lasztott önkormányzatnak köte-
lessége a nehéz sorsú egyének
és családok, kiemelten a gyere-
kek támogatása – fogalmazott
Tolvaj Márta szociális ügyekért
felelõs alpolgármester a Csa-
ládsegítõ Szolgálat és Gyer-
mekjóléti Központ gyermekjólé-
ti szolgálatának 20 éves évfor-
dulója alkalmából rendezett ün-
nepségen.

– Antal Lívia –

Mint mondta, a család szerepe
napjainkban újra a figyelem
középpontjába került, és mint in-
tézmény sokszínû jelleggel bír,
ugyanakkor továbbra is életünk ki-
indulópontja, boldogságunk és jó-
létünk meghatározója. Zalaeger-
szeg, mint gondoskodó város, ép-
pen ezért tekint évek óta stratégiai
ágazatként a szociális és egész-
ségügyi közszolgáltatásokra. Je-

lezte, hogy a gyermekek védelmé-
rõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény 1997. novemberi ha-
tályba lépésével egyidejûleg az
önkormányzat létrehozta a Csa-
ládsegítõ Szolgálaton belül a gyer-
mekjóléti szolgálatot. Ezt a tör-
vényt azóta többször módosítot-
ták, ahogy az intézmény is sok

szervezeti változáson ment át az
elmúlt 20 évben. Idõtállónak bizo-
nyultak azonban a törvény célját
és alapelveit meghatározó rendel-
kezések, melynek megvalósításá-
ban a Családsegítõ Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ mûködik
közre. 

Tolvaj Márta beszélt a hazai

családvédelem történelmi múltjá-
ról is. Ennek kapcsán többek kö-
zött megemlítette Szent István tör-
vényeit, dr. Erõss Gyula által meg-
alkotott elsõ magyar gyermekvé-
delmi törvényt 1901-bõl, ami álla-
mi feladatként jelölte meg a gyer-
mekvédelmet, valamint az 1940-
ben létrejött Országos Nép- és

Családvédelmi Alapot
(ONCSA) a sokgyermekes
szegény családok támogatá-
sára. 

Kitér arra is, hogy önmagá-
ban a jogalkotás nem oldhatja
meg a problémákat, a város
éppen ezért olyan szociális el-
látórendszert épített ki, bizto-
sítva a személyi és tárgyi felté-
teleket, amely országos szin-
ten is mintaértékû. Szólt a je-
len szociális és egészségügyi
beruházásairól, mely program
részeként a Családsegítõ
Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ épülete is megújulha-
tott. Az alpolgármester végül

köszönetét kifejezve az eddig vég-
zett munkáért, az önkormányzat
jubileumi emléklapját adta át Zsol-
nai Judit intézményvezetõnek.

Az 1997-es gyermekvédelmi
törvény rendelkezéseit bemutatva,
Zsolna Judit azt emelte ki, hogy a
családokkal való együttmûködés
során legfõképpen azt kell elõse-
gíteni, hogy a gyermek a család-
ban nevelkedhessen. Ezt az ellá-
tást a gyermek és családja helyze-
téhez, szükségleteihez igazodóan
kell nyújtani. Beszélt arról is, hogy
2016. január elsejétõl életbe lépett
új törvény markáns változásokat
hozott a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások mûködésében, fel-
adataiban, melyhez szakmai prog-
ramjukat igazították, különös te-
kintettel a gyermekbántalmazás
felismerésére és megszüntetésé-
re. Alapellátásként gyermekjóléti
szolgáltatást és személyes gon-
doskodást végeznek, emellett
speciális szolgáltatásokkal is ren-
delkezésre állnak a családok szá-
mára.

A gyermekjóléti szolgálat elmúlt
húsz évének fõbb történéseit is
megismerhették a jelenlévõk Tóth
Zsuzsanna intézményvezetõ-he-
lyettes vetített képes elõadásá-
ban. 

– pet –

A Zalaegerszegi Rendõrkapi-
tányságra még szeptemberben ér-
kezett a bejelentés, mely szerint
az említett hegyen kábítószer-ter-
mesztés folyik. A nyomozók a
helyszíni szemle és az adatgyûjtés
után október 17-én reggel fogták
el a 30 esztendõs, büntetlen elõ-
életû, munkanélküli férfit. A rend-
õrök az elkövetõ szenterzsébet-
hegyi házától nem messze, egy
gazdasági melléképületben, a
szalmabálák között találták meg a
nagy mennyiségû marihuána-tör-
meléket – tájékoztatta a sajtó kép-
viselõit Andor László õrnagy, a
bûnügyi osztály vezetõje.

Elhangzott: a férfi még a nyár
folyamán a telkétõl nem messze
ültette el a kannabiszmagokat egy
erdõs részen. Miután a növények
megnõttek, azokat a melléképület-
be vitte, ahol felfüggesztve, kiterít-
ve szárította õket. A szárítmá-
nyokat és az õrleményeket úgy
helyezte el, hogy azokat kívülrõl
ne lehessen látni.

A férfi beismerõ vallomást tett.
A kihallgatáson azt mondta, hogy
rendszeres kábítószer-használó,
és saját fogyasztásra termelte a
marihuánát. Anyagi forrásai
ugyanis elapadtak, és nem volt
pénze a drogra. Az elkövetõ sza-

badlábon védekezhet. Tette akár
öt évig terjedõ szabadságvesztés-
sel is büntethetõ.

Andor László elmondta:
augusztus végétõl október 17-ig

kábítószer birtoklása miatt össze-
sen 14 ügyben indult eljárás, és 13
személyt gyanúsítottak meg. Az
eljárások során 146 tõ kendert, va-
lamint 4568 gramm marihuána-
törmeléket foglaltak le. A kábító-
szerfogás összértéke a feketepia-
con körülbelül 30 millió forintra te-
hetõ.

– AL –

A város egyik legrégebbi óvodá-
ja 76,72 millió forint vissza nem té-
rítendõ európai uniós támogatás
segítségével újulhatott meg a TOP-
programból. A kivitelezés során az
épület teljes építészeti és energeti-
kai korszerûsítésen esett át. Meg-
újították a belsõ tereket, valamint a
kiszolgálóhelyiségek burkolatait.
Az óvoda telkén akadálymentes
parkolót létesítettek. A Mikes utcai
óvodában a szennyvízhálózat és a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer re-
konstrukciója is megvalósult, ami
így összesen 84 millió forintra
emelte a beruházás értékét.

A mûszaki átadáson Balaicz
Zoltán polgármester többek között
arról beszélt, hogy a TOP-
program tartalmának átdolgozása
révén az eredeti tervekhez képest
jóval több intézményt tudnak fel-
újítani. Bali Zoltán önkormányzati
képviselõ a városrészben megva-
lósítandó fejlesztéseket, közte a
Vizslapark rekonstrukcióját ismer-
tette. Vigh László országgyûlési
képviselõ az óvodák gyermekne-
velésben betöltött fontos szerepé-
rõl beszélt, majd Horváthné Amb-
rus Marianna intézményvezetõ
köszönetét fejezte ki a beruházá-
sért, amellyel régi vágyuk tel-
jesült.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA MIKES KELEMEN UTCAI
TAGÓVODÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

A Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda Mikes Kelemen Utcai Tagóvodájának
fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 76,72 millió forint vissza
nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével az épületek nyílászáróinak cseréje,
külsõ homlokzati hõszigetelése és belsõ tereinek megújítása történik. A fejlesztés
eredményeként új vezetõi szobával bõvült az óvoda.

A felújítás célja az épület teljes építészeti és energetikai megújítása. A támogatás a TOP 6.2.1-2015.
kódszámú – Családbarát munkába állást segítõ közszolgáltatások fejlesztése támogatási felhívásra be-
nyújtott TOP 6.2.1.-15-ZL1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében valósult meg.

Az európai uniós támogatás segítségével az óvodaépület homlokzata teljes felületen új hõszigetelést
kapott. Az épület belsõ átalakításának következtében az óvoda két épületrésze közti átjárás egy közle-
kedõ megépítésével vált biztosítottá, segítve ezzel a tornaszoba épületen belüli akadálymentes megkö-
zelíthetõségét.

Új, 12 m2-es vezetõi irodával bõvült az épület, a korábbi vezetõi iroda az egyéni fejlesztõmunkának
ad helyet. A lapostetõs épületrész akadálymentes megközelítése kiépült, és az óvoda telkén belül egy
akadálymentes parkoló is kialakításra került.

A fejlesztés eredményeként kicserélõdtek a nyílászárók, valamint egyes kiszolgálóhelyiségek belsõ
burkolatai is megújultak.

Az épület komplex villamos hálózata korszerûsödött. A tetõ a projekt részeként megújult.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, a közbeszerzési eljárás
lezárásaként 72,4 millió Ft összegû építési vállalkozási szerzõdést kötött a BMT Mérnöki Kft.-vel.

A beruházásnak köszönhetõen 110 óvodai férõhely újult meg.

További információ kérhetõ:
Vásár Marianna projektmenedzser
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: +92/502-165; +36-30/448-3565
vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu

Elanders Hungary Kft. nyomdaipari cég 
GÉPKEZELÕI munkakörbe, 

EGY- és TÖBBMÛSZAKOS munkarendbe
keres munkatársakat zalalövõi gyáregységébe.  

Amit kínálunk:
Törvényi kötelezettségnél magasabb mûszakpótlék fizetése
18–06 óra között
Kedvezõ mértékû cafeteria
Munkába járás teljes mértékû támogatása (céges buszjárat)
Határozatlan idejû jogviszony 
Stabil, hosszú távú munkalehetõség

Elvárások:
8 általános iskolai végzettség
Mûszaki érzék, önállóság, megbízhatóság, precizitás

A munkavégzés során az új munkatárs feladata a digitális kötésze-
ti vagy hajtogatógép-kezeléssel kapcsolatos munkafolyamatok el-
végzése lesz. 

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
küldje el önéletrajzát e-mailben: allas@elanders.com
vagy postai úton: 8999 Zalalövõ, Újmajor út 2. címre. 

Zalaegerszegen, a Kossuth
Lajos utcán a Csipke-üzletház
emeletén 16 m2-es üzlet kiadó,
eladó. Érdeklõdni: 06-30/9590-
495

Négyféle fenyõ és fenyõ-
gally eladó! Telefon: 06-30/
314-0120

Zalaegerszeg, Békeligeti
u. 1. szám alatti föld-
szinti 3 db iroda (51,1 m2)
és 1 db (18,4 m2) külön-
álló iroda bérbeadó.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/288-7373 

BÉRBEADÓ IRODAHELYISÉG

MEGSZÉPÜLT

Ötvenöt éves korára teljesen megújult a Belvárosi I. Számú Óvoda
Mikes Kelemen Utcai Tagóvodája, ami még 1962-ben épült. A gyere-
keket szeptemberben már egy megszépült intézmény várta, ahol a
májusban megkezdett munka augusztus 21-ére fejezõdött be.

ISMÉT MARIHUÁNAFOGÁS
SAJÁT CÉLRA TERMELT A TETTES

A zalaegerszegi Szenterzsébethegyen fogták el a rendõrök azt
a 30 éves helybéli férfit, akinek ingatlanán 4235 gramm szárított
kannabiszt találtak.

HÚSZ ÉVE A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN
JUBILEUMOT ÜNNEPELT A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT



– bánfi kati –

A megosztott fõszerepben
Debrei Zsuzsanna és Foki Veroni-
ka idézi meg az 1952-ben elhunyt,
de máig ható first ladyt, akit nem
tisztelni ugyan lehet, de elhallgat-
tatni nem. Szinte folyamatos szín-
padi jelenlétük közel két órán át
nem kis hangtávolságot bejáró
énekhangot követel, miközben ele-
gáns ruhák tucatját viszik színre

(Kemenesi Tünde munkáit). De
ugyanilyen pillanatok alatt változik
át a tánckar is. A közel 20 tagú
énekkar, (a város énekesei) szólal-
tatja meg a nem könnyû dallamo-
kat. A dalok betanításában Flórián
Gergely karnagynak oroszlánrésze
volt, s hasonlóan kiváló munkát
végzett a szintén két órán át folya-
matosan dolgozó zenekar vezeté-
sében is.

Nem lehet szó nélkül hagyni a
kidolgozott, lendületes vagy éppen
erotikus táncokat Bakó Gábor ko-
reográfus útmutatásai alapján. A
hangulatos világítás Gibárti Tibort
dicséri, míg a  díszletek Michac
Gábor ötletei alapján születtek. Ze-
nei vezetõ Máriás Zsolt. 

A mû nemcsak Maria Eva
Duarte, illetve Evita Peron életére
koncentrál, hanem férjére (Urházy
Gábor László), illetve az érintett ar-

gentin történelemre. Ezek emelke-
dése mellett a halál szele egyre-
másra feltûnik, s bár csak melléke-
sen, a háttérben, de annál inkább
vészjóslóan, az elkerülhetetlenség
mementójaként. A darab keretét is
a temetés adja, s a legmegrázóbb
jelenetek is a haldokló Evitához
kapcsolódnak. A befejezésben
részben utalnak a bebalzsamozott
holtest kálváriájára, mely az erede-

ti musical születésekor (1976) ért
véget. 

Az nem egyértelmû, hogy a da-
rab általában politikaellenességet
vagy Peron-ellenességet fejez ki,
melynek  megjelenítõje Bot Gábor,
Che szerepében. Szintén neki jut a
hálátlan feladat, a politikai kritika
mellett Evita alakjának egyoldalú
láttatása, cinizmussal és durva le-

nézéssel. A darabban egyébként
zászlókban sincs hiány, érdekes
háttérül szolgálva az elnöki pár
európai körútjához.

Szóval, milyen is a darab? Nyo-
mot hagy, tetszetõs, zeneileg, lát-
ványilag topon van, nagyon meg-
állja a helyét, vagyis sikeres elõ-
adások várhatók. Talán arra is ösz-
tönöz, hogy utánanézzünk, milyen
nõ volt Evita, akit lehetett imádni
vagy utálni, s mindkettõre elég
nagyszámú példa akad, aki máig a
legismertebb argentin személyi-
ség, beírta magát a jeles elnökfele-
ségek sorába, jogokat vívott ki a
nõknek, s ahogy jósolta, halála
után is milliókhoz tért vissza. 
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NISSAN Császár
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

A szolgáltatást ingyenes regisztrációt
követõen minden, korábban még nem
regisztrált ügyfelünknek is lehetõsége
van igénybe venni.
https://e-ugyfelszolgalat.zalaviz.hu/

Amennyiben van lejárt számlája, a
Fizetés gombra kattintva azonnal ki-
egyenlítheti azt. Az összeg Társasá-
gunknál történõ lekönyvelésével zárul a
feldolgozás folyamata, melyet a felüle-
ten Ön is nyomon követhet.

Felhalmozódott és nagy terhet jelen-
tõ magas összegû számlák esetén Tár-
saságunk lehetõséget biztosít a rész-
letfizetésre, a feltételek fennállása ese-
tén.

VÁLTSON E-SZÁMLÁRA!

Az e-számla elõnye, hogy kényel-
mes és gyors, ráadásul a környezetet
is óvja vele.

Ha vállalkozása van, akkor elektroni-
kus számlánkkal könnyebben rendsze-
rezi az adatokat, automatizálhat funk-
ciókat, riportokat készíthet, így üzleti si-
kerei javára fordíthatja. Elektronikus
számlánk megfelel minden vonatkozó
törvényi elõírásnak. 

Hogyan igényelhet elektronikus
számlát?
1. Keresse fel honlapunkat, ahol a

szolgáltatásra regisztrálhat
2. A regisztráció megerõsítését köve-

tõen  kérjen e-számlát a felületen
történõ igényléssel

Kérdése van? Munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésére a
zalaviz@zalaviz.hu e-mail-címen va-
lamint a 92/500-390, 500-391 telefon-
számokon.

ELEKTRONIKUS SZÁMLAFELÜLETÜNK

MEGÚJULT FORMÁBAN
Elindult új felületünk, ahol a SzámlaDirekt szolgáltatásban már regisztrált Fel-

használónk továbbra is elektronikus úton kaphatja meg számláit, intézheti befize-

téseit. A Számladirekt regisztrációs adatokkal (felhasználónév, jelszó) be tud jelent-

kezni, újra regisztrálni nem szükséges. Amennyiben elfelejtette jelszavát, módjá-

ban áll azt megváltoztatni a bejelentkezési felületen.

– pet –

A részletekrõl a bemutató elõtt
tartott sajtótájékoztatót a társulat.
Szûcs István igazgató elmondta:
tavaly Tóth Mátyás bábszínész
vizsgaelõadása volt ez a darab a
Színház- és Filmmûvészeti Fõis-
kolán. Úgy gondolták, hogy a
Darvasi László mesekönyvébõl
készült elõadást – melyet Khaled-
Abdo Szaida alkalmazott bábszín-
padra – idén itthon is mûsorra tû-
zik. 

Somogyi Tamás rendezõ el-
árulta: több dolog miatt is különle-
ges ez a mese. Egyrészt nem egy
összefüggõ történetrõl van szó,
hanem több apró sztori összefûzé-
sérõl. Az elõadást az idõsebb gye-
rekeknek, fõleg általános iskolá-
soknak ajánlják, mert nagyon sok
társadalmi (családi, iskolai, törté-

nelmi) kérdést boncolgat a törté-
net. Ráadásul kicsit el is kell vo-
natkoztatni térben. Részben

ugyanis egy háromemeletes ház-
ban játszódik a mese, más oldalról
viszont az író fejében járunk. A
díszlet is ezt fejezi ki: a meseíró
agya/feje, vagyis a szemei feletti
terület „konstrukciója” látható a
színen. Itt történnek a dolgok...,

vagyis azt látjuk, ahogy íródik a
mese. Emiatt a szöveg, vagyis a
betûk is hangsúlyt kapnak az elõ-
adás során. Egy animáció segítsé-
gével pedig maga a szerzõ is
megjelenik.

A mese egyetlen (fõ)szereplõje,
Tóth Mátyás hozzátette: nagyon
nehéz eljátszani ezt a mesét, hi-
szen körülbelül 25 karaktert kell
szûk egy óra alatt megjelenítenie.
Összetett a feladat, és nagy kihí-
vás is, de nagyon szereti ezt a
szerepet; épp a változatossága és
a sokszínûsége miatt.

A bábszínház további terveirõl
Bartal Kiss Rita mûvészeti vezetõ
számolt be. Elhangzott: a társulat
A 3 emeletes mesekönyv premier-
je után Tajvanba utazik 10 napra,
hogy az ázsiai kollégákat megis-
mertessék a csecsemõszínház
mûfajával. Náluk ugyanis a baba-
színház még kevéssé ismert, ám
annál nagyobb az érdeklõdés irán-
ta. A Griff Bábszínház hétfõs kül-
döttsége elméleti elõadásokon,
workshopokon, illetve a Pötty és a
Piros kaland címû meséken ke-
resztül mutatja be a legkisebbek-
nek szóló színházi munka tapasz-
talatait. A New Born címû szakmai
találkozóra Kínából, Malajziából
Tajvanról is érkeznek színházi és
bábszínházi szakemberek.

TÖRTÉNETFÜZÉREK AZ ÍRÓ FEJÉBÕL
PREIMER UTÁN TAJVANRA UTAZIK A GRIFF TÁRSULATA
Hétvégén újabb bemutatóval várta a közönséget a Griff Báb-

színház. Ezúttal A 3 emeletes mesekönyv címû, különleges báb-
játékot láthatták a nézõk.

A 35. jubileumi évad legnagyobb vállalkozásának tartott elõ-
adás, az Evita, a premierjéhez érkezett a színházlátogató közön-
ség számára Zalaegerszegen. Webber híres musicalje valóban
megamunkát követel a szereplõktõl, akik többségét ezúttal külsõ-
sök adják (énekkar, tánckar, zenekar, gyerekszereplõk). A fõsze-
replõ pedig szinte folyamatosan színpadon van, 18 évnyi történe-
tet keltve életre. A darabot Böhm György rendezte.  

EVITA-PREMIER A HEVESIBEN
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Öt évig mûködtettem a reziden-

ciaprogramot, és mellette a saját
mûvészeti munkámra szinte alig
maradt idõ. Úgy gondoltam, hogy
ideje szünetet tartani, hogy újra a
festészetre koncentrálhassak. A
D'Clinicet azért nem adom fel, a
tervek szerint 2018 tavaszától újra
érkeznek majd képzõmûvészek a
városba.

– Közben birtokba vetted Fi-
scher György egykori, évekig
üresen álló mûteremlakását a
Pátérdombon.

– Igen, egy évvel ezelõtt sikere-
sen pályáztam a MANK-nál (Ma-

gyar Alkotómûvészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.) a mûteremlakásra.
A felújítási munkák miatt viszont
csak tavasz óta dolgozom itt inten-
zíven. Nagyon örülök ennek a mû-
teremnek, mert az eddigiekhez ké-
pest itt óriási terek állnak rendelke-
zésemre. Korábban meg ahhoz is
kevés helyem volt, hogy egy-egy
készülõ alkotást a falra tegyek, és
kellõ távolságból nézzem meg,
hogy mûködik-e amit kitaláltam.

– Akkor nagyobb méretû
munkák is készülnek itt?

– Azok is, de a nagy tér inkább
ahhoz kell, hogy több képen dol-
gozhassak egyszerre, és kifektet-
ve átláthassam azokat. Fõleg so-
rozatokban gondolkodom, és sok
idõ meg hely kell ahhoz, hogy az
egyes elemek elkészüljenek. Már
csak azért is, mert az elõkészítés,
alapozás nálam nagy hangsúlyt
kap. Fára festek, és szeretem a fi-
nom, nagyon sima felületeket.
Hogy ne is látszódjon az ecset-

használat. Ezt úgy tudom elérni,
hogy tíz – vagy még annál is több
– rétegben viszem fel a fára
ugyanazt a színt. Emiatt hosszú a
száradási idõ, így közben mindig
neki lehet állni egy következõ kép-
nek.

– Nem aprózódik el az ember,
ha túl sok festményen dolgozik
egyszerre?

– Szerencsére nem, mert mire
a tényleges festésre sor kerül, már
pontosan tudom, hogy mi lesz a
képen. Kész koncepcióm van;
elõtte mindent megtervezek, leraj-
zolok papíron. A festési fázis ezért
inkább olyan, mintha a gyárba,

vagy képletesen a futószalagra
menne a munka.

– Kétszeresen is geometriku-
sak ezek az alkotások. Maga a
fafelület is egy síkidom, és amit
ráfestesz, az is valamilyen geo-
metrikus ábra.

– Mindig a kockából indulok ki,
aztán a végén az torzul, borul
vagy épp hiányossá válik. Tulaj-
donképpen az alakzat, amire fes-
tek, és a forma, amit ráfestek,
együtt hat. A tér érzékelése foglal-
koztat. Az a cél, hogy a végered-
mény a nézõben valamiféle térha-
tást, ha úgy tetszik 3d-s hatást
váltson ki. Nem is elsõsorban a
térhatás hagyományos megjelení-
tése a fontos, hanem a tér szerke-
zetének és az érzékelés termé-
szetének elemzése, illetve mind-
ezek megjelenítése valamilyen
esztétikus formában. 

– Mikor van vége egy képso-
rozatnak?

– Mikor úgy érzem, hogy már

csak magamat ismételném, és azt
nem szeretném. A színeknek is
fontos szerepük van, hiszen mind-
egyik sorozatnak más az alapszí-
ne. Sok idõt töltök azzal is, hogy a
megfelelõt kikeverjem.

- Hogy lehet rendszert vinni a
véletlenszerûségekbe? Vagyis
mi az a Random Order projekt,
aminek az egyes részei az Insta-
gramon láthatóak?

– Húúú, ezt kicsit bonyolult el-
magyarázni. A lényeg az, hogy
benne vagyok egy nemzetközi
mûvészeti csoportban, akik úgy-
nevezett artist bookokat készíte-
nek egymásnak. Vagyis könyveket

a saját munkájukról. Tizenheten
vagyunk, ennyi példányban kell
elkészíteni a könyvecskéket.
Azt nem szerettem volna, hogy
az én projektem csak abból áll-
jon, hogy az éppen készülõ
festményeim fotóját belete-
szem, ezért kitaláltam valami
mást; amihez az alapötletet egy
egyszerû, piros borítós, négy-
zetrácsos iskolai füzet adta. En-
nek 32 oldala van, így találomra
kiválasztottam 32 dátumot az
évbõl. Ezekhez pedig kerestem
egy-egy feladatot a random-
idea.com oldalon. Ez egy
weblap, ami játékos ötleteket
ad olyan alkalmakra, mikor
unatkozunk. Azt mondja pél-

dául, hogy kosarazzunk, teniszez-
zünk, építsünk ezt-azt tárgyakból,
satöbbi. Megcsináltam a feladato-
kat, majd az eredményt „lefordítot-
tam” grafikai nyelvre.

– Algoritmusokat készítettél
egy mûvészeti projekthez??!!

– Valami olyasmi! Jelekkel lát-
tam el az egyes eredményeket,
vagy részeredményeket, és azo-
kat táblázatba rendeztem. Ez vé-
gül kiadott egy grafikai mintát. El-
képzelni egyszerûbb volt egyéb-
ként, mint kivitelezni. Fõleg, hogy
tizenhétszer kellett megoldani az
egyes feladatokat – hiszen egyedi
példányokról van szó – de lassan
elkészülök vele.  Ha mind a tizen-
hét mûvész végez a maga könyvé-
vel, szeretnék a munkákból egy ki-
állítást is rendezni. Talán itt a Pá-
terdombon. Jó lenne, ha a mûte-
remlakás amolyan klubként is mû-
ködne, kisebb rendezvényekkel,
bemutatókkal. Majd meglátjuk, mit
sikerül kihozni belõle.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Saját korlátainak ismerete miatt

nemet mondott Ferenc Józsefnek,
mikor az felkérte a miniszterelnök-
ségre. Maga helyett gróf Andrássy
Gyulát ajánlotta.

A kiegyezés célja az is volt,
hogy államilag rendezett állapot
jöjjön létre; ami a politikai életen
túl a közigazgatásra, igazságszol-
gáltatásra és a társadalmi élet
más színtereire is vonatkozott és
kihatott.

A tudományos ülésen – melyet
a megyei könyvtár, a törvényszék
és a Magyar Jogászegylet Zala
Megyei Szervezete rendezett – elõ-
adások hangzottak el a kiegyezés
elõzményeirõl (dr. Deák Ágnes ta-
nár, Szegedi Egyetem), a „szerzõ-
dés” Zalaegerszegre gyakorolt ha-
tásáról (dr. Foki Ibolya fõlevéltáros,
MNL Zala Megyei Levéltára), vala-
mint a kiegyezés formai és tartalmi
elemeirõl. Dr. Fónagy Zoltán (tudo-
mányos fõmunkatárs MTA BTK)
ezzel kapcsolatban elmondta: jel-
zésértékû, hogy a „kiegyezés” szó
helyett korábban a „kiegyenlítés” ki-
fejezést is használták. Míg az elõb-
bi inkább magára a folyamatra, a
cselekvésre utal (kik is egyeztek
ki?), addig a másik inkább a célok-
ra, a stratégiára vonatkozik (miért
kellett kiegyezni?). 1867-ben az
egyik cselekvõ a magyar politikai
elit volt, a másik pedig – a közfel-
fogással ellentétben – nem az
osztrák politikai elit, hanem az
uralkodó és az õ bizalmi köréhez
tartozó bürokratikus elit.

Kérdés volt az is, hogy a nem-
zetállamok születésének korában
hogyan lehet hosszú távon össze-
tartani a soknemzetiségû monar-
chiát úgy, hogy a benne lévõ nem-
zetek megõrizzék önállóságukat.
Emiatt persze a dualista rendszer
már születése pillanatában éles vi-
ták kereszttüzébe került. Az oszt-
rák és a magyar közvélemény
meg volt gyõzõdve arról, hogy a
kiegyezéssel a másik fél járt job-
ban. A magyarok például úgy lát-
ták, hogy a nemzeti függetlenség
feladásáért túl keveset kaptak cse-
rébe. De az 1918-as események-
hez, a monarchia felbomlásához,
végül nem azok az okok vezettek,
amelyeket például Kossuth Lajos
lehetséges veszélyként annak ide-
jén megfogalmazott.

Kevesen tudják, de a kiegyezés
elõkészületei, illetve Deák Ferenc
ezzel kapcsolatos elmélkedései
jórészt egy zalai településhez kö-
tõdnek. Béres Katalin történész
(Göcseji Múzeum) elõadásából ki-
derült, hogy a kiegyezés „szülõfa-
luja” tulajdonképpen Pusztaszent-
lászló volt. Deák ugyanis a
passzív ellenállás éveiben sógora,
Oszterhueber József kúriájában
töltötte a nyarakat. Szokása az
volt, hogy májusban elhagyta fõ-
városi lakhelyét, s egy tolnai ro-
konlátogatás után Pusztaszent-
lászlóra ment, és egészen novem-
berig ott is maradt.

Ebben az elvonulásban a tûrés,
hallgatás, kivárás eszménye is
benne volt. Szentlászlón persze
aktív társadalmi életet élt; népsze-
rû volt a falusiak körében, akiket
különféle történetekkel szórakoz-
tatott. Gyakran fogadott látogató-
kat, de elmélyülésre, hosszú sé-
tákra is bõven jutott ideje. A ven-
dégek nemcsak csevegni akartak
vele, hanem politikai nézeteire is
kíváncsiak voltak; hiszen vártak
tõle valamit. Legalább vigasztaló
szavakat. A kivárás évei után az-
tán 1865 húsvétján lépett színre

híres írásával, melyben megfogal-
mazta a kiegyezés szándékát.
Pusztaszentlászló ezek után fon-
tos politikai színtér is lett, hiszen
tanácskozásoknak, egyeztetések-
nek adott helyet a kúria. Néha va-
lóságos futárszolgálat mûködött
Szentlászló és Bécs között. 

A kiegyezés után azonban
Deák már nem sokszor nyaralt a
zalai faluban, hiszen néhány évvel
késõbb sógora meghalt, Puszta-
szentlászló pedig valahogy kiko-
pott a Deákhoz kapcsolódó telepü-
lések névsorából.

A tudományos emlékülést kö-
vetõen a Deák téren emlékeztek
meg a politikus születésének 214.
évfordulójáról. A koszorúzással
egybekötött ünnepséget a megyei
könyvtár, valamint a Deák-szakkö-
zépiskola és a Zrínyi-gimnázium
szervezte. Az eseményen Kiss
Gábor köszöntõje és az iskolák
mûsora után Bános Gergõ (a Zrí-
nyi-gimnázium tanulója) olvasta fel
Deák Ferenc „az alkotmány
visszaállításakor” elhangzott be-
szédét.

A politikus szobrát több intéz-
mény és szervezet képviselõje is
megkoszorúzta.

– pet –

Az alkotók jóvoltából mindig új
élmények érnek minket, mûveik
pedig hol felvidítanak, hol tettekre
sarkallnak, hol pedig megfogal-
maznak olyan gondolatokat, ami-
ket mi magunk nem tudunk, vagy
merünk – fogalmazott dr. Vadvári
Tibor alpolgármester a résztvevõ-
ket köszöntve. Mint mondta: a cso-
portos tárlatok azért is fontosak,
mert egyfajta kohéziós erõ rejlik
bennük, ami nélkülözhetetlen a
helyi kulturális élet szempontjából
is.

A Vitrin egyesület elnöke,
Budaházi Tibor festõmûvész fel-
idézte a szervezet elõdjének, a
nyolcvanas évek végén alapított
ZalaArt Egyesületnek a létrejöttét
és szerepét. A cél akkor az volt,
hogy minél szélesebb körben is-
mertessék meg a közönséggel az

itt élõ mûvészek munkásságát.
Annál is inkább, mert a helyi iden-
titás fontos a képzõmûvészeti élet-
ben. Nem baj, ha a városlakók úgy
tekintenek egy-egy alkotóra, hogy
õ a „mi festõnk”, vagy a „mi szob-

rászunk”. A tagsággal kapcsolat-
ban elmondta: vannak olyan mû-
vészek, akik már a ZalaArt meg-
alapításánál is ott voltak (Németh
János keramikusmûvész, Frimmel
Gyula grafikus, Szabolcs Péter
szobrászmûvész). A Vitrin – mely
2006-ban jött létre – pedig azóta
már az újabb korosztályokat is be-
fogadta, például Borbás Helga
vagy Oravecz Viktória festõmûvé-
szek személyében.

A tárlatot dr. Kostyál László mû-

vészettörténész nyitotta meg, aki a
zalaegerszegi mûvészek nagy ün-
nepének nyilvánította az ese-
ményt. Annál is inkább, mert a
csoportos bemutató a magyar fes-
tészet napjához, közelebbrõl a
festõk védõszentjének, Szent Lu-
kácsnak a napjához kapcsolódik.
A jeles napon pedig lehetõségünk
van a festészet lényegérõl is meg-
emlékezni: ábrázolni a nem látha-
tót, összekötni az embert az isten-
nel. 

A mûvészettörténész szerint a
mostani kiállítás anyaga összetett.
A bemutatott mûvek nem kapcso-
lódnak sem a hagyományos festé-
szethez és szobrászathoz, de a
mainstream irányzatokhoz sem.
Afféle átmenetet képeznek a kettõ
között. A mûvek nem konkrét ese-
ményekre reflektálnak, hanem bel-
sõ dimenziókba invitálnak minket.

A Vitrin egy generációs egyesü-
let, s ez a tárlaton is jól nyomon
követhetõ. Az alkotók sokszor
egymásra hatva, egymás közelé-
ben dolgoznak. A töredezettség, a
szecessziós formavilág, a rene-
szánsz ihletettség éppúgy megje-
lenik, mint a szürrealitás, vagy
esetenként a konstruktív formavi-
lág. S bár az alkotók munkásságát
már többnyire jól ismerjük, mégis
sok újat hozó kiállítás nyílt a hang-
versenyterem kiállítóterében.

A tárlat november 11-ig látogat-
ható.

FESTÉSZET NAPJA, MÛVÉSZEK ÜNNEPE
„VITRINBEN” A HELYI ALKOTÓK MÛVEI

A magyar festészet napjához kapcsolódva tizenhat képzõmû-
vész alkotásaiból nyílt tárlat a Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben, a Zalaegerszegi Vitrin Mûvészeti Egyesület szervezésé-
ben. A tárlaton az egyesület tagjai, vagyis a városban élõ vagy
ahhoz valamilyen formában kötõdõ mûvészek munkáit láthatja a
közönség.

GEOMETRIA ÉS VÉLETLENSZERÛSÉGEK
A TÉR ÉRZÉKELÉSE FOGLALKOZTATJA PÁL KATJÁT

KIEGYEZÉS ÉS KIEGYENLÍTÉS
KONFERENCIA ÉS KOSZORÚZÁS DEÁK EMLÉKÉRE

– pet –

A múzeumi csapat a nyíregyhá-
zi megmérettetésre egy igazi zalai
specialitással, mégpedig a göcseji
kanászlevessel (vagy más néven
makkoltatólevessel) készült. A díj-
nyertes szakácsok szerették volna
az itteni kollégáknak is megfõzni
ezt a tartalmas, tájjellegû ételt.
Már csak azért is, hogy a helybé-
liek is tesztelhessék az ínyencsé-
get.

Kaján Imre érdeklõdésünkre el-
árulta: most 80 meghívott vendég
számára fõzték meg a levest, míg
Nyíregyházán körülbelül 120 adag
fogyott el az ételbõl. A kanászle-
ves ezúttal 12 kilogramm csülök-
bõl, 5 kiló kolbászból, 1,5 kilo-
gramm házi füstölt oldalasból, va-
lamint kétféle gombából és leves-

zöldségekbõl készült el. A végén
frissen gyúrt csipetkét, valamint
ecetben eltett tárkonyt adtak a le-
veshez.

A múzeum munkatársai a hajlí-
tott ház kemencéjében kenyérlán-
gost is sütöttek az étel mellé. 

BARÁTI EBÉD A SKANZENBEN
Baráti falatozásra invitálták a társintézmények, valamint az

önkormányzat és a sajtó képviselõit a közelmúltban a Göcseji Fa-
lumúzeumba. A rendezvény apropóját az adta, hogy szeptember-
ben Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója és Varju András
osztályvezetõ részt vettek a Régi Magyarország Ízei címû gaszt-
ronómiai fesztiválon, ahonnan a „legjobb leves” kitüntetõ cím tu-
lajdonosaiként térhettek haza.

SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,
BÁRMILYEN CSALÁDI,

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYRÕL,
ÉRDEKLÕDÉSRE

SZÁMOTTARTÓ EGYÉB

ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu,

30/994-6643

Referencia:

keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK
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CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777 • 06-30-979 2333
www.renaultcsaszar.hu

A ZTE Súlyemelõ Klub szer-
vezésében került megrendezés-
re Zalaegerszegen az immár ha-
gyományos Kiss Róbert-emlék-
verseny utánpótlás-, csapat- és
egyéni súlyemelõverseny. A
viadalon közel negyvenen in-
dultak.

A szervezõk nagy bánatára az
utolsó pillanatban több klub le-
mondta a részvételt A csapatver-
senyre meghívott sportegyesüle-
tek anyagi problémákra hivatkoz-
va maradtak távol. Így három há-
romfõs (egy felnõtt- és két után-
pótláskorú versenyzõk) csapatok
indultak. Az elsõ helyért végig
szoros csata volt. 

A verseny megnyitóján kö-
szöntették Vörös Zoltánt, a ZTE
SK tiszteletbeli elnökét hetven-
ötödik születésnapja alkalmá-
ból.

Csapatverseny végeredménye:
1. ZTE SK 652 pont, 2. Haladás
VSE I. 637, 3. Haladás VSE II.
611.

A ZTE SK versenyzõinek ered-
ményei. Ifjúsági. 69 kg: Varga Kris-
tóf 135 (60+75) kg. 94 kg: Molnár
Szabolcs 138 (55+83) kg. Felnõtt.
89 kg: Takács Tamás 207 kg
(92+115) kg.

Az egyéniben elért zetés ered-
mények.

Leányok: 36 kg: 1. Papp Sára
36 pont. Fiúk: 56 kg: 1. Varga Mar-
tin Csongor 89 pont. Serdülõk: 56
kg: 1. Rácz Gergõ 100 (45+55) kg.
Juniorok: 62 kg: 1. Rácz Dániel
130 (55+75) kg. Férfiak: 94 kg: 1.
Mihályka Tibor 225 kg (95+130)
kg. Nõk. 90 kg: 1. Danicser Anita
117 kg (54+63) kg.

A legjobb nõi versenyzõnek
(Sinclair-pontszámítás alapján)

Geröly Lilla (Haladás VSE), a
férfiaknál ifj. Takács Tamás
(ZTE SK) bizonyult. A legjobb

utánpótláskorú versenyzõ díját
Lázár Dominik (Haladás VSE)
kapta.

– A különbözõ világversenyek
miatt kezdõdik késõbb a csapat-
bajnokság. Korosztályos vb-k zaj-
lottak le, jön a felnõttcsapatok Eu-
rópa-bajnoksága is, a létszám is ti-
zenkettõrõl tízre csökkent, így
nem kell sietni a lebonyolítással –
adta meg a választ a késõbbi kez-
désre Horváth Tamás, a Csuti
szakmai vezetõje, játékosa.

– A kiesést követõen történt
változás a játékoskeretben?

– A felnõttek közül Szabó és
Czebe távozott, feljutásunk esetén
visszatérnének hozzánk. Az ifjúsá-
gi táblán szereplõ tehetséges Ko-
zákot a DVTK igazolta le. A mis-
kolciak idén nagyon beerõsítettek.
Az A-csoportban bejelentkeztek a
Kanizsa mellett a bajnoki címre.

– A cél az azonnali visszaju-
tás?

– Természetesen, amelyet ja-
varészt helyi erõkkel kívánunk
megvalósítani. Csak Vajda  az a

játékoskeretben, aki nem rendel-
kezik egerszegi kötõdéssel.

– Változik a bajnokság
lebonyolítása...

– A világversenyekhez hason-
lóan nem a táblapontok számítanak
majd, hanem a gyõzelmek. Egy
csapat bármekkora különbséggel

nyer,  két pontot kap, döntetlen ese-
tén egy pontot, vereség esetén nul-
lát. Az egyes táblákon elért ered-
mények azonos pontszám esetén a
bajnokság végén számítanak.

– Nagyon oda kell figyelni a
bajnokság során, hullámvöl-
gyek nem engedhetõk meg...

– Így igaz, de a jelenlegi
játékoskeretünket alkalmasnak
tartom a visszajutás kiharcolására.

– Az NB I A csoportjából fõ-
leg azért estek ki, mert nem volt
kellõ számú légiósuk, anyagi
okok miatt. Pénzügyileg rend-
ben lesz az idei bajnokság?

– Névadó szponzorunk, a
Hydrocomp Kft. továbbra is támo-
gat minket, a várostól is több
anyagi segítséget kapunk. Úgy
tervezzük, hogy takarékosan gaz-
dálkodva visszajutás esetén is
maradna egy kis pénzünk. Jobb
anyagi kondícióval várhatnánk az
élvonalbeli szereplést.

– A nyitányon a Tapolca
Rockwool VSE vendégei lesz-
nek. Mit vár a mérkõzéstõl?

– Egy jó képességû csapat el-
len ülünk asztalhoz, de nem lehet
más célunk, mint a gyõzelem, ha
vissza akarunk jutni.

ZALAI KÖTÕDÉSÛ SAKKOZÓKKAL
A VISSZAJUTÁS A CÉL A CSUTI HYDROCOMP SK-NÁL

Takács László elnök idézte fel
az emlékezetes napokat. Elmond-
ta, hogy már többször szerepeltek
ezen az eseményen, de a 4. hely-
nél elõrébb nem sikerült végez-
niük. A vk-gyõzelem a klubcsapa-
tok számára a legrangosabb cím,
olyan, mintha egy nemzeti együt-
tes világbajnok lenne. A csehor-
szági eseményt 15 ország közve-
títette valamilyen módon. Az
aranyérem azt is jelenti, hogy a
BL-ben kedvezõbb sorsolást kap-
nak. Céljuk ott is a négyes döntõ-
be kerülés. 

Balaicz Zoltán polgármester
hangoztatta, hogy nemrég még a
bajnoki cím ünneplése kapcsán ta-
lálkoztak. A kupagyõzelemmel
nem csak a klub, hanem a város
hírnevét is öregbítették. A 60 ezres
lélekszámú városok közül minden
bizonnyal kevésnek adatik meg,
hogy világkupagyõztes csapattal

rendelkezzen.  Makovecz Tamás,
az oktatási, kulturális és sportbi-
zottság elnöke gratulált a tekézõk
eredményeihez. Véleménye sze-

rint a ZTK FMVas a város legjobb
csapata.

Mészáros József, a névadó
szponzor ügyvezetõje a gratuláció
mellett elmondta, hogy a ZTK

FMVas a városban kinövi a támo-
gatási keretet. Jó lenne a város
segítségével új forrásokra szert
tenni.

ÜNNEPELTEK A FÉRFI TEKÉZÕK

Az elmúlt idényben nagy küzdelemben, de búcsúzott az NB I A
csoportjától a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp sakkcsapata.
Mindkét feljutó vállalta a szereplést a legjobbak között, így a
Csuti a jobb kiesõ címén sem maradhatott a legjobbak között. A
viszonylag késõn – október végén – kezdõdõ bajnokságban az
egerszegiek az NB I B csoportjában szerepelnek. 

A közelmúltban a ZTK FMVas férfi tekecsapata fennállása so-
rán elõször hódította el a világkupát. A klub névadó szponzora
vacsorát adott a gyõztes csapat tagjai, vezetõi részére, amelyre
meghívták a város vezetõit is. 

HAZAI SIKER A KISS RÓBERT-EMLÉKVERSENYEN
SOKAN MARADTAK TÁVOL

– Aki a jövõt építi, a jelent erõsí-
ti – mondta bevezetõjében Simon
Zoltán, a cég ügyvezetõ igazgatója.
– Az, aki a jelenben sikeres, az
gondol a jövõre is, így van ezzel a
Tiró Egerszeg Kft. is. Nagy örömük-
re szolgál, hogy immár ötödik éve
támogathatják a ZTC-t. Mindkét fél
elégedett egymással, ezért is tart
már ilyen hosszú ideje a kapcsolat. 

Fehér Ferenc klubelnök, edzõ,
arról beszélt, hogy idén ünnepel-
ték 25 éves megalakulásukat. Az
elmúlt negyedszázad történéseit
könyvben örökítették meg.  Szá-
munkra fontos a szakma, a verse-
nyeztetés mellett a sportág nép-
szerûsítése, megismertetése is.

Az egyesület tagsága 120 fõ körü-
li, mintegy kilencvenen rendszere-
sen versenyeznek. Fekete Ágos-
ton személyében tájkerékpárban
válogatott versenyzõvel rendel-
keznek.

Balaicz Zoltán pol-
gármester hangsú-
lyozta, hogy az egyko-
ri alapítók jól dolgoz-
tak, hiszen huszonöt
éve mûködik a klub.
Nemcsak mûködik,
eredményeket ér el,
sportolást biztosít a fi-
atalok számára és
öregbíti a klub és a vá-
ros hírnevét is. Hozzá-

járul az egészséges életmódra va-
ló neveléshez. A polgármester ki-
emelte, hogy a szerzõdésben két
érték talál egymásra. A Trió
Egerszeg az építõiparban, a ZTC
a sportban teljesít kiválóan.

A sajtótájékoztató végén Simon
Zoltán és Fehér Ferenc aláírta a
szponzori szerzõdést.

HOSSZABBÍTOTT A TRIÓ EGERSZEG KFT.
MÁR ÖT ÉVE ELÉGEDETTEK EGYMÁSSAL

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy újabb egy évre meghosz-
szabbította névhasználói szponzori szerzõdését a Trió Egerszeg
Kft. a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Clubbal. 

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
JP Autó Jászberényi KSE–Zalakerámia ZTE KK

73-82 (17-23, 18-20, 20-23, 18-16).
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Jászberény.

ZTE NKK–PEAC Pécs 60-56 (18-18, 14-18, 20-5, 8-15)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Rákoshegyi VSE I. 7:1 (3194-3077)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Kaposvári Közutasok 8:0 (3533-3016)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

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

Tarr Andráshida SC–Pénzügyõr SE 3-1 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.

Göcsej SK–Agenta Girls Szekszárd FC 1-4 (1-2)
NB I-es nõi futsalmérkõzés. Zalaegerszeg.

Egerszegi KK–Körmendi DMTE   24-22 (13-10)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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A több mint 30 éves épületen
általános karbantartásokat vé-

geztek csak, jelentõsebb felújítás
az erõforrások hiánya miatt nem
történhetett ez idáig. A megnyug-

tató megoldást a KEHOP-
programon elnyert 136 millió fo-
rintos támogatás hozta, melybõl
végrehajthatták a teljes külsõ kor-

szerûsítést az igencsak elavult
épületen, tudtuk meg dr. Halász
Gabriellától, a zalaegerszegi

Szent Rafael Kórház fõigazgató-
jától.

A teljes homlokzatnak megújí-
tásával, a nyílászárók cseréjével
és az erkélyek beépítésével való-
ban szép külsõt kapott. A fejlesz-
tésben fontosnak tartották az
energiahatékonyság javítását,
ezért az épület tetejére napelem-
rendszert valamint napkollektoro-
kat helyeztek el, egyrészt a villa-

mos energia, más-
részt a használati
meleg víz biztosítá-
sa érdekében.

A nõvérszálló
most egy modern
színfoltja a város
fõutcájának, véle-
kedett a fõigazga-
tó, de ami számuk-
ra sokkal fonto-
sabb, hogy a kór-
házban dolgozni kí-
vánó orvosoknak,
szakdolgozóknak,
a háttérterületek
munkatársa inak
méltó szálláshelyet
tudjanak kínálni.
Ezt ígéri a már elõ-
készítés alatt álló
belsõ rekonstruk-
ció. A cél az, hogy

az egyedülálló, vagy családos fia-
talok az életüket is elkezdhessék a
nõvérszállóban, melynek bérleti

díját a kórház önköltségen bizto-
sítja számukra. Nagyobb helyisé-
gek kialakítását éppen azért terve-
zik, hogy fiatal házaspárok, akár
kisgyerekkel is, tudjanak itt né-
hány évig lakni.

A belsõ felújításra minden re-
mény adott a Miniszterelnöki Hiva-
tallal való tárgyalása eredménye-
ként, fûzte hozzá Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos. Várhatóan 130 millió forint
áll majd rendelkezésre, hogy az
épület helyiségei, a vizesblokkok
teljesen megújulhassanak, illetve
egyes szobák önálló fürdõszobát
kaphassanak. 

Balaicz Zoltán polgármester
örömét fejezte ki, hogy a TOP-
programból a közelmúltban már
megszépült egészségügyi, szociá-
lis és kormányhivatali épületek
mellett a nõvérszálló is új külsõt
kapott. Mint mondta, a városházát
sem akarják kihagyni a sorból,
ezért a legutóbbi közgyûlésen 120
millió forintos külsõ felújítása mel-
lett döntöttek. 

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2017. október. 24.

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

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2017. október 26-án 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. november 7. (kedd).

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.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2017. december 04-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál [(: (92) 502-
139, vagy (92) 502-140.]

Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. I/14. 36 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 7.056 

A. II/19. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664 

A. III/32. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664  

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

A lakások megtekinthetõk a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  NOVEMBER 7. (KEDD)

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Gasparich u. 19.

III/13. 41 1,5 
1,5 szoba, elõszoba,

átjáró, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

kom-
fortos

336 13.776 18.450 32.226

Landorhegyi u. 30.

VI/40. 42 1 
1 szoba, elõszoba,

konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, erkély

össz-
komfort  

391  16.422 18.900 35.322 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  NOVEMBER 7. (KEDD)

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Hegyalja u. 36.

IV/18. 55 2 
2 szoba, közlekedõ,

konyha, kamra,
fürdõszoba, WC, erkély

kom-
fortos

700 38.500 24.750 63.250

(Folytatás az 1. oldalról.)
A város nevének használatához

adott engedélyt a közgyûlés egy kí-
nai befektetõkbõl álló cégcsoport-
nak, amely Hotel Zalaegerszeg In-
gatlanfejlesztõ néven kíván szállodát
építeni.  A térségben teljesen egye-
dülálló, 4 csillagos, 120 szobás szál-
lodafejlesztési projektrõl van szó.
Egyéb konkrétumról a polgármester
sem számolt be, információnk szerint
mintegy 10 ezer négyzetméter terü-
letre van szükség és a beruházás
vélhetõen a tesztpályához kapcso-
lódna. Szó van egy másik kínai szál-
lodaberuházásról is Zalaegersze-
gen. A Balaton Szálló kihasználatla-
nul álló épületét megvásárolta egy
szintén kínai befektetõcsoport,
amely már elkészítette a hotel felújí-
tási terveit. 

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy közös döntéssel december kö-
zepén megszûnik a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társu-
lás, tekintettel arra, hogy az új EU-s
ciklusban már csak adminisztrációs
feladatokat látott el. Több új utcanév-
rõl is döntés született a lakók kérésé-
re, ott, ahol csak helyrajzi szám jelez-
te a területet. Így a jövõben Zala-
egerszegen lesz Újhegyi út, Púpos-

dombi utca, Fagyal utca és Mákvirág
utca is.

Elfogadta a képviselõ-testület a
város Smart City („okosváros”) kon-
cepcióját és stratégiáját. Balaicz Zol-
tán elmondta, a stratégiában szerep-
lõ jövõkép alapján érdemes 15 év
távlatában elõre tekinteni, felhasznál-
va a jelen, illetve a középtávú tervek
fejlesztési céljainak eredményeit. Za-
laegerszeg jövõképe hosszú távon
erõteljesen függ attól, hogy a város-
nak sikerül-e azokat a megfelelõ stra-
tégiai területeket kiválasztani, melyek
a leghatékonyabban tudják szolgálni.
Egy olyan 10–15 éves idõszakról van
szó, amikor a mobilitás, az innováció,
a kompetencia és a zöld kifejezések
lesznek azok a területek, melyeknek
ésszerû kihasználása ugrásszerû fej-
lõdést biztosíthat Zalaegerszegnek.

Elhangzott még, hogy a varasdi
Barokk Esték Fesztiválon Zalaeger-
szeg volt a díszvendég. Szabolcs Pé-
ter Munkácsy-díjas szobrászmû-
vészt, a város díszpolgárát, Kossuth-
díjra terjesztették fel. Kérdésre vála-
szolva Balaicz Zoltán elmondta: az
R76-os gyorsforgalmiút-fejlesztés
közbeszerzési eljárása lezárult, a ki-
vitelezõvel a szerzõdés aláírására
december elején kerül sor.

DÖNTÉSEKRÕL

SZÉP ÉS ENERGIATAKARÉKOS
BELSÕ FELÚJÍTÁSSAL FOLYTATÓDHAT A NÕVÉRSZÁLLÓ

KORSZERÛSÍTÉSE
A tetõn lévõ napelemek és napkollektorok már a nyár óta fel-

keltik az arra járók figyelmét a nõvérszálló megújult épületén,
ahol az elmúlt pénteken sajtótájékoztató keretében ismertették a
beruházás részleteit. Jó esély van arra is, hogy a nem helyi
egészségügyi dolgozók lakhatását segítõ szálló belülrõl is meg-
szépülhessen.
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A központi címregiszterrõl és a címkezelésrõl
szóló 345/2014. (XII. 23.) korm.rendelet (továbbiak-
ban: KCR.) 2. § (1) bekezdése értelmében a Ma-
gyarország területén található ingatlanoknak a köz-
ponti címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendel-
keznie. A cím része a közterület jelleg (pl. utca, tér)
megnevezés is. A KCR felsorolja, hogy milyen köz-
terület jellegeket lehet használni. Zalaegerszeg te-
rületén a lenti táblázatban felsorolt címek nem felel-
tek meg az elõírásoknak, ezért azokon változtatni
kellett. Változtatás hiányában az adott területekre
nem lehet bejelentkezni, lakcímet módosítani. 

A jelenleg Ebergényi útként használt közterüle-
tet (Ebergényi út 47. házszámtól kezdõdõen)
Ebergényi utcának kellett átnevezni, mivel ugyan-
annak az utcának két külön közterület jelleg meg-
jelölése (út, utca) nem lehet.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
162/2017. (IX. 14.) számú határozatában a követ-
kezõ közterületek nevének javítását, közterület jel-
leggel történõ kiegészítését fogadta el.

A nyilvántartásban átvezetett közterületek listája:
Jelenlegi közterületnév Elfogadott közterületnév
Avashegy Avashegy tetõ
Becsali hegy Becsali tetõ
Bekeháza Bekeháza utca
Békeháza Békeháza út
Bozsoki hegy Bozsoki tetõ
Csácsi hegy Csácsi tetõ
Csáfordi forduló Csáfordi utca
Ebergényi út Ebergényi utca
Gógánhegy Gógánhegy tetõ

Hosszúhegy Hosszúhegy tetõ
Hosszú-Jánka Hosszú-Jánka utca
Jánkahegy Jánkahegyi utca
Kápolna hegy Kápolna utca
Kápolnahegy Kápolnahegy tetõ
Király-horhos Király-horhos utca
Olajátemelõ Olajátemelõ udvar
Öreghegy Öreghegy tetõ
Remény parkja Remény park
Rövid-Jánka Rövid-Jánka utca
Tüdõkórház Tüdõkórház köz
Vérmalom Vérmalom part

Kérjük, hogy amennyiben a fent felsorolt utcák
valamelyikében rendelkezik bejelentett lakó-, illet-
ve tartózkodási hellyel, úgy a lakcímkártyák illeték-
mentes cseréje miatt szíveskedjenek felkeresni a
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal Hatósági Fõosztály Kormányablak Osztá-
lyát (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca
17–19.).

A fenti közterületeken a lakcímbejelentések egy
része nem házszámra, hanem helyrajzi számra
történt. Javasoljuk, hogy ezekben az esetekben
szíveskedjenek a házszám megállapítását  kérni
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Építéshatósági Osztályán (8900 Zalaeger-
szeg, Széchenyi tér 5.), ahol írásbeli kérelemre ha-
tósági bizonyítvány kerül kiállításra a megállapított
házszámról. A hatósági bizonyítvány alapján a kiál-
lított lakcímkártyán már a házszám fog szerepelni
a helyrajzi szám helyett, ezt követõen  célszerû a
lakcímkártyát illetékmentesen kicserélni.

Megértésüket köszönjük!

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi szá-
mú, kivett beépítetlen terület megnevezésû,
478 m2 nagyságú (természetben Batthyány ut-
ca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építé-
si Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû
kertvárosi lakóterület építési övezetként szabá-
lyozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a
pályázati felhívás mellékletét képezi.

Az ingatlan induló nettó ára 23.200.000 Ft, me-
lyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
2.320.000 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vétel-
árba beszámításra kerül.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes
szövegében találhatók.

A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével,
zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azono-

sító adatait

– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésé-
nek igazolását 

– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszol-

gáltatás teljesítésének módját, határidejét, az
ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati
kiírásban meghatározott kikötésekre és feltéte-
lekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot

– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és

az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az
ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatko-
zó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb
adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje:
2017. október 31. (péntek) 10.00 óra

Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211.
szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmé-
nyek, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõ-
re szól, az intézménynél újonnan létesített jog-
viszony esetén – a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4)
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap
próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
– teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony.

Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.

Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondo-
zását, nevelését, harmonikus testi-szellemi
fejlõdését elõsegítõ személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti intézmény.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés fel-

tételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munka-

ügyi tevékenységének megszervezése, irányí-
tása, ellenõrzése,

– az alapító okiratban meghatározott feladatok
végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy

bölcsõdei szakgondozó, vagy csecsemõ- és
kisgyermekgondozó, vagy csecsemõ- és kis-
gyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és
gyermeknevelõ-gondozó, vagy kisgyermek-
gondozó, -nevelõi vagy csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ asszisztens, vagy csecsemõ- és
gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ
orvos, pszichológus, pedagógus, intézetveze-
tõ, szakoktató, védõnõ vagy felsõfokú szociális
alapvégzettség;

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy fel-
sõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermek-
védelem, a szociális ellátás, illetve a közokta-
tás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat;

– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott, is-

kolai végzettséghez kötött területen szerzett
legalább 3 éves vezetõi gyakorlat;

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegy-

zõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot

a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálko-
dásra épülõ fejlesztési elképzelésekkel;

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
a pályázat elbírálásában részt vevõk a pá-
lyázat tartalmát megismerhetik,
a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gõ kezeléséhez hozzájárul,
pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja,
az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
séget vállalja.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 24.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. december 14.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági

és közgyûlési meghallgatások után a közgyû-
lés dönt. 

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2018.
január 1-je, a magasabb vezetõi megbízás 5 év
határozott idõtartamra, 2022. december 31-ig szól,
a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ
kikötésével. Az illetmény megállapítása a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000.
(XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései
alapján történik. A pályázatokat Zalaegerszeg me-
gyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.) kell írásban, 3 példányban
(egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani
ÉS 
elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaeger-
szeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvi-
lágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakrefe-
renstõl a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

KEDVES 7–8. OSZTÁLYOSOK!
A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola

RAJZ FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕT
tart azon 7–8. osztályos tanulóknak, akiknek továbbtanulási céljai közt

szerepel a képzõ- és iparmûvészeti, építészeti irányultság.
A foglalkozások idõpontja:

hétfõ 15.00–16.30 óra.
Az elõkészítõt vezeti: 

Borsos Andrea rajztanár.

Az INGYENES rajz elõkészítõ foglalkozásra 
2017. október 16-tól folyamatosan 

várjuk az érdeklõdõket!

Információ: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2. Tel.: 596-390

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2017. évi õszi zöldhulladék gyûjtése októ-

ber 24. és november 10. között lesz a város
azon területein, ahol a rendszeres, hetente tör-
ténõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.

A hulladékokat a következõ módon kell kihe-
lyezni legkésõbb a meghirdetett szállítási napon
reggel 6.00 óráig:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum

1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.

Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azo-
nos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállí-
tással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûj-
tõedény is kihelyezhetõ.

A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia-, törmelék- stb. men-
tes) zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített
gyûjtõzsákot a helyszínen hagyjuk.

Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag a
városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk
ki, és kerülnek térítésmentesen elszállításra.

Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok fi-
gyelmét, hogy lehetõség van házi komposztáló-
edény igénylésére, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-
nél (Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továb-
bá a város területén található kettõ hulladékudvar-
ban az aktuális átvételi feltételek betartásával térí-
tésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a
fás szárú hulladékok.

Zalaegerszeg-Búslakpuszta: Tel.: 30/491-
4908 Nyitvatartás: kedd–péntek 7.00–15.00,
szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap
szünnap.

Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt
szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 nyit-
vatartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat
7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.

GYÛJTÉSI NAPOK

2017. október 24. kedd: 
Kertváros (Nyugati határa a Göcseji u. páros
oldala, Alsóerdei u., Keleti határa a Jánkahegy

és a Mátyás Király utca, ennek az utcának a
konkrét gyûjtése késõbb lesz)

2017. október 30. hétfõ: 
Andráshida, Hatház, 
Vorhota–Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi,
Újhegyi és Erzsébethegyi utak

2017. október 31. kedd: 
Zrínyi u. környéke
Botfa
Besenyõ 

2017. november 2. csütörtök: 
Pózva
Nekeresd 
Neszele 
Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona,
Diófa, Vasvári Pál és Hajnóczy utcák

2017. november 3. péntek: 
Becsali: Becsali u., Gyöngyvirág u., Gyümöl-
csös u., Izzó u.
Bazita: Bazitai u., Toposházi u., Nimród u.,
Csáfordi forduló

2017. november 6. hétfõ: 
Páterdomb + Belváros keleti részébõl Bocskai,
Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi
része, Kinizsi u. belvárosi része

2017. november 7. kedd: 
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)

2017. november 9. csütörtök: 
Belváros nyugati része (Rákóczi u. a Falumú-
zeum utcáig, a Platán sor páratlan oldala, az
Arany János utca, és az általa határolt terület). 
Belváros keleti része: (Arany János utca és a
tõle keletre fekvõ utcák, Göcseji útról északra
és a Zala folyótól délre esõ terület, kivéve a
Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u.
belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része)
Kaszaháza
Gólyadomb

2017. november 10. péntek: 
Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékut-
cák a Falumúzeum utca és attól nyugatra (ke-
leti határa a Platán sor páros és a Göcseji u.
páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z.,
Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák). 
Az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint
az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák, +
csak a Szívhegyi u.

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI LAKOSSÁG RÉSZÉRE

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2017. október 26-án (csütörtök) 16.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST TART,
A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HELYISÉGÉBEN (ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),

MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket 2017. október 17–24. közötti idõszakban a nemzetiségi önkormányzat posta-
címére (Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14.), vagy az rno.zalaegerszeg@gmail.hu e-mail-címre lehet megküldeni.
Kérdést feltenni lehetõség van a fenti idõszakban a 92/511-451 telefonszámon is.
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Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

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-Müllex 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-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2017. 10. 26., 11. 30. Kék zsák: 2017. 10. 27., 11. 24.

Üveghulladék gyûjtése: 2017. október 27.

A zöldhulladék szállítása 2017. 04. 1-tõl heti rendszerességgel 11. 30-ig.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

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

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
Vitaminok, étrend-kiegészítõk
Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
Illóolajok, kézmûvesszappanok
Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek

Vetõmagok

Növényvédõ szerek

Borászati anyagok

Kerti szerszámok

Üveg- és mûanyagáruk

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS

ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkom-

fortos apartmanház 2017-tõl egész

évben  KIADÓ. A házban két két-

szobás  illetve egy egyszobás lakrész

található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon, illetve a
schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldök-
festés
Gyantázás
Smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953
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