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A helyi érték

Köszöntõ
„Egy nõ szépsége nem a ruhákban, amiket hord, nem az alakjá-

ban vagy a frizurájában rejlik. A nõ szépségét a szemében találod,
mert a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik.”

Engedjék meg, hogy a város polgármestereként az Oscar-díjas
színésznõ, Audrey Hepburn szavait idézzem. Teszem ezt a nemzetkö-
zi nõnap apropóján, amikor nem csupán köszönteni szeretnék, ha-
nem köszönetemet is kifejezném.  

Több mint 100 éve ünneplik világszerte március 8-át egy 1857-es
eseményre emlékezve, amikor is emberibb munkafeltételekért és
magasabb fizetésért tüntettek a textiliparban dolgozó nõk New
Yorkban, ám számtalan törlesztenivalónk van még ma is a jogok te-
rén a hölgyekkel szemben. A közéletben és a magánéletben egy-
aránt komoly felelõsség hárul rájuk, megannyi kihívással kell meg-
küzdeniük e férfias világban, annál inkább, mivel mindennapjaikat
meghatározzák a tradíciók, miközben újabb és újabb modern kori
feladattal bõvül repertoárjuk. 

Tiszteletet és megbecsülést érdemel minden nõ, természetesen
nem csak nõnapon, hanem az év minden napján. Ne feledjük, az õ
boldogságuk a miénk is, és tartsuk szem elõtt a József Attila-díjas
költõ, író, Grecsó Krisztián szavait: „Csodát kell hozni a nõ életébe,
hogy aztán õ is csodát adjon cserébe.” 

Balaicz Zoltán
polgármester

Az olimpia megrendezése ki-
törési pont lehetett volna 2020
után a magyar gazdaságfejlesz-
tésben – mondta Parragh Lász-
ló a Nyugat-dunántúli Kereske-
delmi és Iparkamarák Szövetsé-
gének a BGE Zalaegerszegi
Gazdálkodási Karán megrende-
zett regionális gazdasági évnyi-
tóján.

– AL –

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke úgy vélekedett:
minden jól mûködõ gazdaságban
kellenek olyan kiemelt célok, prog-
ramok, amelyek segítik a gazda-
sági növekedést, Paks mellett
ilyen lehetett volna az olimpia.

Beszélt arról, hogy jelenleg a
visegrádi államok között Magyar-
országon a legalacsonyabb a mi-
nimálbér, ugyanakkor itt az egyik
legmagasabb a munkabéreket ter-
helõ adók és járulékok mértéke. A
magyar nettó átlagbér tavaly az
osztrák nettó átlagbér negyedét
sem érte el, de még akkor is csak

a 40 százaléka lenne, ha semmi-
lyen járulék nem rakódna a ma-
gyar bérekre. Mint mondta, a hazai
vállalkozások fejlõdésének egyik
legnagyobb gátja ma már a mun-
kaerõhiány, a pozitív gazdasági
mutatók fenntartásához és a ver-
senyképesség javításához hosszú
távú jövedelemfelzárkóztatásra és
a hatékonyság növelésére van
szükség. Emellett szükség van az
adóterhek további mérséklésére,
az uniós források minél nagyobb
arányának gazdaságfejlesztési
célú felhasználására, a kutatás-
fejlesztés támogatására, a ver-
senytárs országokkal való együtt-
mûködés erõsítésére és az embe-
rek közérzetét javító beruházások-
ra – hangsúlyozta.

Cseresnyés Péter, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium munka-
erõpiacért és képzésért felelõs ál-
lamtitkára ismertette, hogy a
munkanélküliségi ráta mostanra
4,3 százalékra mérséklõdött,
vagyis 200 ezer alá csökkent a
regisztrált álláskeresõk száma
hazánkban. 

Kiemelte, hogy az egyre javuló
mutatók mellett a munkaerõhiány
kezelése a legfontosabb teendõ,
melyben legfõbb motivációs esz-
köz a pénz. 2013-ban a magyaror-
szági cégek 8,9 százaléka, ma vi-
szont 33,1 százaléka jelezte, hogy
nehézségei vannak a munkaerõ-
toborzás területén. A kormány

ezért is emelte fel a minimálbért és
a garantált bérminimumot, de az
efeletti bérszinteknek is növeked-
nie kell, amit a szociális hozzájáru-
lás fokozatos csökkentésével kí-
vánja ösztönözni. A munkaerõ-
hiány megoldását továbbá a mun-
kaerõ mobilitásának támogatásá-
val, lakhatást könnyítõ intézkedé-
sek bevezetésével, valamint a
szakképzési rendszer minõségi
fejlesztésével is segíteni szeretné.

A regionális gazdasági évad-
nyitón Mazzag Ferenc, a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, valamint dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott is mondott be-
szédet. 

REGIONÁLIS GAZDASÁGI ÉVADNYITÓ
JÖVEDELEMFELZÁRKÓZTATÁST SÜRGET AZ IPARKAMARA

– pet –

Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
igazgatója elmondta: sikeres volt az
elõzõ évad, minden est telt házas
volt, és remélik, ez idén sem lesz
másképp. Annál is inkább, mert
most is ismert és közkedvelt elõadó-
mûvészeket sikerült meghívniuk.

Az egyes produkciókról Majer
Piroska, a hangversenyterem cso-
portvezetõje és Karáth Anita, a
rendezvény szervezõje, házigaz-
dája szólt részletesen. Elhangzott:
a tavalyi sikereken felbuzdulva

most is két tavaszi és két õszi pro-
dukcióval készülnek. A hagyomá-
nyokhoz híven beszélgetõs ele-
mek és verses, zenés mûsorszá-
mok egyaránt lesznek az esteken.

Karáth Anita elárulta: elsõként
Eszenyi Enikõ színmûvész, a Víg-
színház igazgatója lesz a vendég
március 29-én, aki egy önálló est-
tel érkezik Zalaegerszegre. „A
gyönyörben nincs középút” címû
produkció egy kivételes atmoszfé-
rájú színházi csemege lesz, mely-
nek középpontjában a nõ áll.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Két tavaszi és két õszi elõadással folytatódik 2017-ben az
Egerszegi Páholy rendezvénysorozat. A népszerû kulturális talk-
show háziasszonya most is Karáth Anita költõ-tanár lesz. A rész-
letekrõl sajtótájékoztatón számoltak be a szervezõk a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben.

ESZENYIVEL NYIT
AZ EGERSZEGI PÁHOLY

LÁTHATATLAN
KIÁLLÍTÁS

Egy nem mindennapi interak-
tív utazáson vehettek részt
mindazok, akik idõben regiszt-
ráltak a Keresztury VMK-ban
megrendezett Láthatatlan kiállí-
tásra. „Képzeld el, hogy kial-
szik minden fény...” – hirdette a
plakát. S valóban, a bemutató
jó része teljes sötétségben zaj-
lott, ahol a szemen kívül min-
den más érzékszerv kiélesedik.

– pet –

Pont, mint a vakoknál és a lá-
tássérülteknél. Hiszen az õ min-
dennapi életükrõl szerezhettek ta-
pasztalatokat a látók. A kiállításon
pedig ezúttal vakok és látássérül-
tek kalauzolták a közönséget.

(Folytatás az 5. oldalon.)



– Bánfi Katalin –

– Lelkipásztorként mindenütt
ugyanaz a szolgálat, akár kis falu,
akár megyeszékhely, akár fõváros.
De míg korábbi helyemen a falvak
elnéptelenedése miatt csökkenõ
létszámú volt a gyülekezet, addig
Zalaegerszegen növekvõ a hívek
száma. Mindez olyan sok feladatot
jelent, melyet egyedül nem is lehet
ellátni. Már az elõdöm, Török Zol-
tán mellett is volt segédlelkész. Az
én munkámat is segíti egy munka-
társi közösség és hitoktatók, köz-
tük a feleségem is. A gyülekezet
soha nem a lelkészbõl áll – mond-
ja Hodánics Péter.

– Történt-e változás ebben a
segítõ körben?

– Átrendezõdés volt, ez termé-
szetes ilyenkor. Volt, aki elment,
volt, aki jött és volt, aki maradt.
Nem változott viszont a gyüleke-
zeti élet rendje, minden ugyanab-
ban az idõpontban van, mint eddig
is.

– Tervez-e újításokat?
– Az elsõ év a beilleszkedésrõl

és az alkalmazkodásról szól, hogy
megismerjem a gyülekezetet. Utá-
na lehetnek finomítások. Vannak
ötleteim, minden lelkésznek van
egy személyisége, amit belead a
szolgálatba, de a lényeg nem vál-
tozik. Plusz itt még vannak kap-
csolódó intézmények, igény a kór-
házi szolgálatra és számos, már
jól bejáratott, mûködõ közösség,
az iskolai és azon túli hitoktatás.
Akár négy lelkész is elkélne a fel-
adatokra, be vagyok táblázva.

– Egy kívülálló nyugalma-
sabbnak gondolná ezt a hivatást,
de úgy tûnik, Önnek a világi em-
berekhez hasonló problémái is

vannak, mint például a családra
fordítható idõ szûkössége.

– Felgyorsult világ van, mely
gyors reagálást, gyors gondolko-
dást igényel. Ez pont egy ilyen vál-
táskor látszik, hogy nem megy.
Mert a változás a gyülekezetnek,
az elszakadás nekünk, trauma,
melynek megoldódását ki kell vár-
ni. A globalizálódó világ, az inter-
neten élõ fiatalok pedig újabb kihí-
vás. Mert ugyan a fiatalokat meg-
nyerni a hitéletnek nem nehéz,
megtartani õket viszont komoly fel-
adat.

– Talán az Ön fiatal életkora
segítség az ifjabb generáció te-
rén.

– A fiatalság múló állapot, fon-
tosabb, hogy hogyan neveljük a
gyerekeinket. Zalaegerszegen jó
modell van erre, azonban ezt üze-
meltetni és fenntartani kell. Egé-
szen a baba-mama foglalkozások-
tól a fiatal felnõtteken át számos
feladat van. Azért, hogy mi kis-
gyermekes család vagyunk elõnyt
jelent (három gyermeket nevelnek
feleségével Hodánics Bíró Tünde
lelkész-hitoktatóval). Maga az

egyházunk is fiatalos, egyszerre
tradicionális és modern.

– És éppen ötszázéves jubi-
leumát éli az idén. 

– Hosszú év lesz, egész éves
ünnepségsorozattal. Köztük több
nyílt rendezvény várja a gyüleke-
zeti tagok mellett az érdeklõdõket,
különbözõ helyszíneken. Részle-
tesen ezekrõl március elején sajtó-
tájékoztatón számolunk be a kap-
csolódó partnerekkel. 

– Ilyen nagy ünnephez méltók
a zalaegerszegi körülmények?

– Igen, nagyon jó állapotok vár-
tak itt. Értékes emberek, nagy kö-
zösség, barátságos, szeretetteljes
fogadtatás, támogatás, jó infra-
struktúra. Kapcsolatok alakultak ki
a történelmi egyházakkal, az ön-
kormányzattal. a levéltárral, a nép-
mûvészekkel. 

– Miért választotta ezt a hiva-
tást?

– A hivatás választott engem. A
konfirmációmkor kezdõdött egy
hosszú folyamat, s amikor a felsõ-
fokú tanulmányok kerültek sorra, a
teológiát választottam. A bátyám is
lelkész. 

– Mennyi idõre terveznek Za-
laegerszegen?

– Szeretjük az állandóságot.
Jó, ha ugyanaz a lelkész esket,
mint aki keresztelt. Török Zoltán
27 évig, nyugdíjazásáig végezte itt
ezt a szolgálatot. Vele sokat be-
szélgettünk, gondolkodtunk, hogy
a határ menti településeken már
nincs megtartó erejû gyülekezet.
Ezért kellet váltanunk, de az állan-
dó lelkész olyan mély, lelki áldást
tud biztosítani, amit a gyakori vál-
tás nem tesz lehetõvé – mondja
Hodánics Péter, akinek március
25-én lesz a beiktatást követõ há-
laadó istentisztelete. 

2 Közélet
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Megemlékezést tartottak a

kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapján Zalaegersze-
gen is.

A Kosztolányi utcai Gulág-
emlékmûnél Kiss Bódog Zoltán, a
Pofosz zalai elnöke emlékezett a
kommunizmus áldozataira. Meg-
jegyezte: hetven év után az isko-
lai tankönyvekben alig esik szó a
gulágról, a szovjet munkatábor-
okról. Ennek oka még mindig a
félelem, amely azonban oldódni
látszik az elmúlt években. Ez ab-
ból is látszik, hogy Zalában több
Gulág-emlékmû is épült. A meg-
emlékezés gyertyagyújtással ért
véget.

EMLÉKEZÉS

KÜLÖNDÍJ
FELAJÁNLÁSOK

A ZEGASZTÁR GYÕZTESEINEK

Az elmúlt napokban két
fesztivál vezetése is megke-
reste a ZEGASZTÁR szerve-
zõit olyan együttmûködési
elképzeléssel, amelynek ré-
vén mindhárom rendezvény
kölcsönösen erõsíteni tudja
egymást.

Ennek alapján a 2017. évi
ZEGASZTÁR gyõztesei külön-
díjként meghívást és fellépési
lehetõséget kapnak a VII. Ma-
gyarföldi Fatemplom Fesztivá-
lon 2017. július 14–16. között, il-
letve a 47. Varasdi Barokk Es-
ték Fesztiválon 2017. szeptem-
ber 22–október 3. között. Itt a le-
hetõség fiataljainknak tehetsé-
gük megmutatására a városha-
táron és az országhatáron túl is! 

A belváros keleti részének
(Bíró Márton utcától a Mártírok
utcáig) önkormányzati képvise-
lõje Dékány Endre (3-as vk).
Mint mondja, nem csak õ figyel
a választókerületére, hanem a
város vezetése is segíti munká-
ját, hiszen a belváros városesz-
tétikai szempontból is kiemelt
figyelmet érdemel. 

– Milyen fejlesztések, felújí-
tások történtek az elmúlt év-
ben?

– A Takarék köz keleti oldalán
a járdát, utat, parkolót még 2015-
ben felújítottuk. Közmûvek cseré-
jére került sor. Térkõvel burkoltuk
a járdát, új aszfaltburkolatot ka-
pott a parkoló. A középsõ zöldsá-
vot is rendbetettük, mintegy 20
millió forint értékben. Tavaly a
nyugati oldal befejezése is elké-
szült, már csak a harmadik ütem
végrehajtása van hátra: a Petõfi
útról a Takarék közbe vezetõ út
rendbetétele. Dolgozunk az anya-
giak elõteremtésén, a munka vagy
az idén a második félévben, vagy
jövõre folytatódhat. 2016-ban már
rendeltetés szerint üzemelt a Kos-
suth utca és Kosztolányi utca kö-
zötti tömbbelsõben a hatvan férõ-
helyes parkoló, melynek felében
ingyenes rövid idejû megállásra
van lehetõség, fõleg az ott lévõ
bölcsõde és óvoda miatt. Ezzel
együtt megtörtént a kijárás a
Kosztolányi útra. A volt MMIK
épülete a város tulajdonába ke-

rült, ezért az udvari parkolót meg-
nyitottuk a városlakók számára –
sorolja Dékány Endre.

– A Kossuth utca is a válasz-
tókerületéhez tartozik.

– Igen, az útburkolatot ismét fel
kellett újítani a terhelések okozta
süllyedések miatt. Közvélemény-
kutatás alapján halasztódik a sétá-
lóutca kialakítása, de a belvárosi
forgalmat mindenképpen csökken-
teni kell. De a Kossuth utca folya-
matosan szépül is, hiszen a belvá-
rosi virágágyások egész évben
pompáznak. Erre a korábbinál
több pénzt költ a város. A Tüttõssy
utca a Dísz tér felújításakor csak a
keleti oldalon kapott új térkövet a
járda, tavaly ezt a munkát a nyu-
gati oldalon is elvégeztük, a régi
Csipkeház mellett új térkövek ke-

rültek a járdára, mely a Petõfi ut-
cában is folytatódik a Kossuth ut-
cai sarokig. Ez a beruházás mint-
egy 30 millió forintba került.

Megtörtént az Ady-iskola ener-
getikai felújítása. Az önkormány-
zat pályázattal mintegy 150 milliós
felújítást hajtott végre. Nyílászá-
rók cseréje történt, fûtéskorszerû-
sítés, és hõszigeteléssel új hom-
lokzatot kapott az épületegyüttes
egy része – folytatja a képviselõ.

– Mire számíthatnak a lakók
2017-ben?

– Figyelünk a lakossági igé-
nyekre. Az utak, járdák, zöldfelü-
letek, parkolók állapotára. A na-
gyobb beruházások közül meg-
említeném a Petõfi-óvoda és böl-
csõde teljes felújítását. A város
KEOP-pályázati segítséggel 240
millió forintot fog költeni fûtéskor-
szerûsítésre, hõszigetelésre. Új
burkolatot kapnak a rossz állapot-
ban lévõ foglalkoztatók és egyéb
helyiségek is. Befejezõdik 150
millió forintból az Ady-iskola épü-
letén az energetikai korszerûsítés.
A Kossuth–Kosztolányi utcák köz-
ti tömbbelsõben, az idõsek ottho-
na mögött elõkészítjük a parkolók
rendbetételét is. 

A belvárosban általában jó álla-
potban vannak a járdák, parkolók,
zöldfelületek, de minden évben
költünk a szakaszos felújításra.
Tavaly például a Bíró Márton utcá-
ban szegélyköveket cseréltünk ki,
ehhez hasonló munkák az idei év-
ben is várhatóak. 

FIGYELEM A BELVÁROSRA
FONTOS A LAKOSSÁGI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE

Dékány Endre

Hodánics Péter

ZAJLÓ HITÉLET, JUBILEUM
ÚJ LELKÉSZ A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLÉN

Szeptembertõl új lelkész áll a zalaegerszegi református gyüle-
kezet élén. Hodánics Péter Csaba Szentgyörgyvölgyön töltött
nyugalmasabb tíz év után a megyeszékhelyen látja el a jóval erõ-
sebb tempójú szolgálatot. A megnövekedett feladatok, a beillesz-
kedés, átállás, kapcsolatok építése mellett két jeles jubileum ün-
neplése is az elsõ körös feladati közé került. 



– Antal Lívia –

Herkliné Ebedli Gyöngyi, a tele-
pülésrész önkormányzati képvise-
lõje, az általános iskola igazgatója
a találkozó céljáról elmondta: azt
szeretné, ha a városrészben mû-
ködõ intézmények, civil szerveze-
tek ezentúl minden évben beszá-
molnának elvégzett munkájukról
és terveikrõl. Mint fogalmazott, na-
gyon színes és gazdag kulturális

és sportéletet tudhatnak maguké-
nak, amit a városvezetõkkel is szí-
vesen megosztanak. Balaicz Zol-
tán polgármestert és Vigh László
országgyûlési képviselõt és mi-
niszteri biztost ezért hívták meg a
fórumra.

Az önkormányzati képviselõ
beszámolt az elkövetkezõ idõ-
szakban megvalósuló jelentõs be-
ruházásokról is. Egy másfél mil-
liárdos projekt keretében a rossz
állapotú Csácsi és Csilla utcákat
újraépítik vízelvezetéssel és árok-
burkolással. Az elõbbiben befeje-
zik, míg az utóbbi utcában meg-
kezdik a járdaépítést. A kápolna-
kertben egy közösségi épület léte-
sítésébe fognak. Bozsokon folytat-
ják a közvilágítás kiépítését, ezút-
tal a Széperdõ utcában, ahol le-
aszfaltozzák az úttestet. A hegyi
utakra idén is gondot fordítanak, a
Bozsoki-hegyen, majd a Hosszú-
hegyen szeretnének aszfaltos utat
építeni.

Balaicz Zoltán hozzászólásá-
ban méltatta a csácsbozsokiak
aktivitását városrészük folyama-
tos fejlesztésében. Mint mondta,
az itt lakók a helyi közösségi és
kulturális élet szervezése mellett
szívesen járják a természetet,
ezért is szeretnének egy kerék-
párutat, ami csatlakoztatást bizto-
sítana a belváros felé. Jelezte,
vizsgálják annak lehetõséget,
hogy ez a kerékpárút megépül-
hessen a TOP-program  turisztikai
keretében.

A helyiek másik nagy álma is
teljesülhet az Izsák Imre Általános

Iskola 80 millió forintos bõvítésé-
vel. Dicsérte, hogy az iskola veze-
tése elérte azt, hogy évfolyamon-
ként két párhuzamos osztály mû-
ködik, melynek hosszú távú fenn-
tartását biztosítja ez a fejlesztés. A
polgármester külön kiemelte, hogy
a zalaegerszegiek úgy tudják
megélni a lokálpatrióta öntudatot,
hogy közben nem feledkeznek el a
saját városrészeikhez köthetõ ha-
gyományokról, értékekrõl. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos szintén
méltatta a csácsbozsokiak lakó-
helyükért végzett munkáját.   Mint
mondta, az itt élõk egy erõs közös-

séget alkotnak, ami eredményeik-
ben is megmutatkozik. Szót ejtett
a várost érintõ nagyszabású fej-
lesztésekrõl, többek között a
Mindszenty-zarándokközpont, az
alsóerdei sportcentrum, az új
uszoda valamint a jármûipari
tesztpálya megépítésérõl. Úgy fo-
galmazott, ezen beruházások a
város gazdasági erejének növelé-
se mellett újabb lehetõségeket biz-
tosítanak a zalaegerszegiek, így a
csácsbozsokiak számára is közös-
ségi tevékenységeik megélésé-
hez.

A rendezvényen valamennyi in-

tézmény és civil szervezet számot
adott munkájáról, amibõl kiderült,
nemcsak ismerik lakóhelyük érté-
keit, de elkötelezettek annak fej-
lesztésében.

3Aktuális

A verseny szervezésében, le-
bonyolításában az önkormányza-
ton kívül részt vesz a városi rend-
õrkapitányság közlekedési osztá-
lya, a Zalaegerszegi Polgárõr
Egyesület,  az Egerszegi Bringa-
klub és Természetjáró Egyesület
és a Zöld Irány is. A versenyre va-
ló felkészítés – elméleti és gyakor-
lati oktatás – áprilisban kezdõdik.
A rendezvény fõvédnöke Balaicz
Zoltán polgármester, a fõdíj pedig,

mint korábban, most is egy kerék-
pár lesz, de a második és harma-
dik helyezettek is kapnak ajándé-
kot – hangzott el. A polgármester
megerõsítette: az önkormányzat
támogat minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a balesetmentes
közlekedést segíti, és a tudnivaló-
kat már gyermekkorban jó elkez-
deni.

A sajtótájékoztatón bejelentet-
te: a Modern Városok Program ke-

retében 2,85 milliárd forint áll ren-
delkezésre az Alsóerdõre terve-
zett Sport- és Rekreációs Központ
megvalósításához. Ebbõl már 1,5
milliárd rendelkezésre áll, és a to-
vábbi pénzrõl is döntött a kormány
gazdasági és stratégiai kabinetje.  

A fejlesztés keretében létrejön
egy állandó KRESZ-park is. Errõl
Tolvaj Márta alpolgármester el-
mondta: régi álma a zalaegersze-
gieknek, hogy ismét legyen egy
olyan park, ahol minden forgalmi
helyzettel találkozhatnak a felnõt-
tek és a gyerekek is. A létesítmény
az alsóerdei napközis tábor terüle-
tén lesz, mellette egy kerékpár- és
kisautó-kölcsönzõ, melyet egy új
épületben alakítanak ki.

KRESZ-PARKOT IS TERVEZNEK
ISMÉT LESZ GYEREKEKNEK KERÉKPÁROS VERSENY

Az idei évben, május 9-én, az Eötvös-iskolában kerül megren-
dezésre 10–11 éves gyerekek részére a kerékpáros KRESZ-ver-
seny. A részletekrõl sajtótájékoztató keretében az ötletgazda
Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ számolt be. Utalt arra,
hogy az elsõ ilyen versenyre 2015-ben került sor. A fõ cél pedig
felhívni a figyelmet a balesetmentes közlekedés fontosságára.

Fotó: Seres

ITT AZ ÓSZERES!
Zalaegerszegen elsõként

a Göcseji Falumúzeumban
nyitja meg kapuit a régi-
ségkereskedõk vására áp-
rilis 22-én.

A szervezõk várják azok
jelentkezését, akiknek padlá-
sán, pincéjében megunt és
eladásra szánt ódon tárgyak
pihennek: lehet az bútor, por-
celántárgy, festmény vagy
kisplasztika, szõttes esetleg
antik óra.

A kereskedõk sora még
nem teljes, várják a további
jelentkezõket!

Információ kérhetõ: Varju
András – 30/409-3460

JELMEZBEN

Jótékonysági fánkvásárral, jelmezbemutatóval, maskarás
felvonulással ûzték el a telet a zalaegerszegiek is.

A belvárosi felvonuláson az óvodásokon, iskolásokon kívül
a felnõttek is jelmezben sétáltak a Kossuth utcán. Köztük Vigh
László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
a város alpolgármesterei, önkormányzati képviselõi. A hagyo-
mányos városi farsangot a nagycsaládosok helyi egyesülete
szervezte, a második éve megrendezésre kerülõ Fánky Feszti-
vált pedig a Kvártélyház Kft. A program a Back II Black zene-
kar koncertjével zárult.

TEVÉKENYEN A KÖZÖSSÉGÉRT
CIVIL FÓRUM A CSÁCSBOZSOKI VÁROSRÉSZBEN

Hagyományteremtõ szándékkal szervezett kerekasztal-beszél-
getést civil szervezeteik körében a Csácsbozsoki Településrészi
Önkormányzat az Izsák Imre Általános Iskolában.



– B. K. –

A Göcseji Múzeumban tartott elõ-
adást e témában, mely rengeteg ér-
deklõdõt vonzott. Elhangzott, az or-
szágban Délnyugat-Dunántúl büsz-
kélkedhet a legtöbb nagy fával, így
számos zalai példa is bemutatásra
került. 

Az elõadó felmérési eredményeit
2005-ben kiadott könyvében publi-
kálta, illetve honlapján folyamatosan
frissíti az adatokat. Ez utóbbi közel
2500 magyarországi óriás és nagy
fát mutat be, elérhetõség, mért ada-
tok és fotó megadásával. A tudós
megjegyezte, csak olyan koronáso-
kat tartalmaz a lista, melyeket sze-
mélyesen mért meg. Munkáját azon-
ban sok adatközlõ segíti, s ezen in-
formációk alapján járja az országot.
Hozzátette, van egy „kemény mag”,
akikkel a faóriások kutatása okán
alakult ki kapcsolat. Valamint a mo-
dern technikai eszközök is hasznára

vannak, a GPS, az internet csakúgy,
mint például a védettségi listák. De
meglepetésekre, új fák felfedezésére
így is lehet számítani. 

A fotókkal és számadatokkal gaz-
dagon illusztrált elõadás során zalai
büszkeségek is bemutatásra kerül-
tek. Így többek között a baki kocsá-
nyos tölgy, mely 760 centiméteres
körméretével sokáig országos elsõ-
séget élvezett, azonban az egyéb-
ként jó állapotban lévõ idõs fa két
éve nem mutat növekedést, így egy
bogdásai társa második helyre szorí-
totta. (Becsehely/Borsfa határában
is van egy 631 cm körméretû). Szó-
ba került a mérési nehézség. Pósfai
György azt a gyakorlatot alakította ki,
hogy a föld és 1 méter 30 centiméte-
res magasság között veszi alapul a
legkisebb körméretet, s idõnként
visszaméri a fákat, figyelve azok nö-
vekedését. Azonban például egy ké-
regdarab leesése is befolyásolhatja
az eredményt. Legegyenletesebb

növekedésûnek a platánokat ítéli, évi
közel 5 centiméteres növekedéssel
(Körmenden 15 éve folyamatosan
mért adat). Hozzátette, a klímaválto-
zás sok nagyméretû fát visszaszorít,
így a bükköket, ezért várhatóan a
platánok lesznek néhány év múlva
Magyarország legnagyobb fái.

Egyébként jelenleg az abszolút
csúcstartó egy gemenci fekete nyár
12 méteres körmérettel, de Vindor-
nyalak is büszkélkedhet egy ilyen 10
méteres átmérõjû látványos növény-
nyel. A legnagyobb vadcseresznyék
a Bakonyban találhatók, de egy
zalaszántói cseresznyefa is eléri már
a 420 centiméteres átmérõt. A fûzek
a Duna-szigeten nõnek a legna-
gyobbra, míg a mamut és nordmann
fenyõ Szombathelynél. A szelíd-
gesztenye-csúcstartó szintén zalai, a
híressé vált nagykutasi (838 cm), il-
letve Boncodföldén is található egy
szép példány (728 cm). 

Szóba került a fakor meghatáro-
zásának bizonytalansága, melyet in-
kább csak saccolni lehet. Az elõadó
tapasztalatai szerint általában két-
szeresen túlbecsülik a fák korát. A
szelídgesztenyék között fordulnak
elõ a legöregebbek, akár 400 évesek
is, így a surdi 761 centiméteres át-
mérõjû is valószínûsíthetõen ennyi
idõs. 

További érdekességként elhang-
zott még, hogy a legméretesebb
császárfa Balatonbogláron található,
akác pedig az õshazait meghazudto-
ló mérettel (630 cm átmérõ) Bábol-
nán. Pakson nõtt a legnagyobb fûz-
fa. Zsennyén volt a legnagyobb
tölgyfa (980 cm), mely 2006-ban
összeroskadt, és napfényre került tit-
ka, azaz egy lusta postás kézbesítet-
len levelei.

Az elõadásra az Országos Erdé-
szeti Egyesület Zalaegerszegi Helyi
Csoportja meghívására került sor.

4 Kitekintõ

– B. K. –

A köszöntõbeszédek során
többször elhangzott Vollein Ferenc
festõmûvész méltatása. Bár mun-
kássága révén jogos a titulus, ne-
künk, akik kisgyermek kora óta fi-
gyeljük fejlõdését, s mutattuk be
több alkalommal az olvasóknak is
ezt a csodát, mégiscsak Ferike
marad. S talán nem sértõ ez, hi-
szen személyisége inkább ezt a
közvetlen hangnemet váltja ki.

De attól még tény marad, a leg-
jelentõsebb gyûjteményekben áll-
ják meg a helyüket alkotásai, akár
Magyarországon (Völgyi–Skonda
Kortárs Gyûjtemény, Vaszari Villa
és Galéria), akár külföldön (Vatiká-
ni Múzeum Gyûjtemény, Japán
Gyermekmûvészeti Múzeum). S
hogy ilyen ifjan 100 alkotást készí-
tett már, önálló és társkiállítóként
jelentõs. Nemzetközi és hazai pá-
lyázatokon sorra babérokat ara-
tott, a Nemzet Ifjú Tehetségeiért
pályázat ösztöndíjasa, évekkel ez-
elõtt jegyezték már Kapolcson,
mint önálló kiállítót, illusztációkat
készített vershez, meséhez,
könyvhöz. Több kiadvány mutatja
be munkásságát. Egyházi szemé-
lyek kérik fel tárlatra, telt házas ki-
állításokat tudhat magáénak az
egész Dunántúlon és Budapesten.
Fejlõdését jelentõs magyar mûvé-
szek, alapítványok segítették, tá-
mogatták, (köztük Zalaegerszeg

város ösztöndíjasa is volt).
Audencián járt a pápánál, felkéré-
seket kap nemcsak kiállításokra,
hanem alkotásokat is rendelnek

tõle. Jelen kiállításmegnyitón is
kapott felkérést, s úgy tûnik, újabb
bemutatkozóhelye Távol-Keleten
lesz. 

Mi lehet az ilyen ifjan elért nagy
sikerek után a cél? Ferike egysze-
rûen csak azt feleli, festeni szeret-
ne. Pályája szép ívéért a legtöbbet
édesapjának, Vollein Józsefnek
köszönhet, aki folyamatosan tá-
mogatja, csúnya szóval mene-
dzseli õt, és biztosítja többek kö-
zött, hogy jelenleg Várpalotán,
magán mûvészeti iskolában ké-
pezheti magát. 

A Városi Hangverseny- és

Kiállítóteremben március 10-ig lát-
ható tárlat többségében szakrális
témákat mutat be. De a közelmúlt-
beli itáliai tanulmányút ihlette
toszkán képsorozat is látható.
Nem marad ki a sorból az örök
szerelem, a Balaton, néhány mon-
da ihlette alkotás, legújabb vonás-
ként táncosnõ-képek, illetve a
Völgyi– Skonda házaspár felkéré-
sére készített Szárnyasoltár. S fo-
tók idézik fel a nagy büszkeséget,
I. Ferenc pápával való találkozást,

mely audiencián való részvételt is
magában foglalt. 

A megnyitón köszöntõt mondott
Sümegi László önkormányzati
képviselõ, a város nevében s a vá-
rosi kollégium vezetõjeként is, hi-
szen anno, a 10 éves Ferike elsõ
tárlata itt kapott helyet 2009-ben.
Méltatást fogalmazott meg Sze-
mes Péter esztéta, mentorként, il-
letve Skonda Mária, a kortárs gyûj-
temény egyik tulajdonosa. A szá-
mos érdeklõdõ között díszvendég-
ként, barátként volt jelen Németh
János Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas keramikusmûvész. 

FERIKE CSAK FESTENI SZERETNE
OLASZ TANULMÁNYÚT, BALATONI SZERELEM

„Balatoni Tündérország” címmel jubileumi tárlatra várja az ér-
deklõdõket Vollein Ferenc fiatal festõmûvész. A Balaton-parton
élõ ifjú tehetség 18. születésnapja alkalmából állított ki Zalaeger-
szegen, ahol gyerekkorának egy részét töltötte, s amely város az
elsõ bemutatkozásának helyszíne volt. A 35. önálló tárlatán fi-
gyelhetjük meg fejlõdésének újabb állomását, a legutóbb készült
40 festményén keresztül, mely a mai modern olasz festészettel
rokon vonásokat mutat.

Völgyi Miklós és Vollein Ferenc.

Magyarország óriás fáit (legalább 6 méteres körgyûrûméret) és
nagy fáit gyûjti szisztematikusan 17 éve dr. Pósfai György bioló-
gus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézetének igazgatója.

HOBBI A FAÓRIÁSOK GYÛJTÉSE?
TELT HÁZAS ELÕADÁSOK A GÖCSEJI MÚZEUMBAN



A színek sokfélesége
megamaradt, a hatás azonban
világosabb, áttetszõbb, könnye-
debb lett. Kiss Ágnes Katinka
festõmûvész mostanság inkább
akvarelleket fest. Ezért is lett
Vízjel a címe a keszthelyi Bala-
toni Múzeumban nemrégiben
nyílt tárlatának.

– pánczélPetra –

Persze a kiállításon láthatóak a
korábbi, nagyméretû olaj- és
akrilképei is, ám már érzõdik az új
irány. A megnyitó elõtt (és alatt)
két új akvarellt is készített a hely-
színen. Ennek apropóján váltot-
tunk néhány szót az alkotóval; új
technikáról, kísérletezésrõl.

Hosszú ideje nem foglalkozott
már vízfestéssel, amikor a Göcseji
Múzeum munkatársaként – külön-
féle foglalkozások során – elkezdte
használni, újra felfedezni ezt a
technikát. Mint meséli: kedvet ka-
pott hozzá, hiszen sokféleképpen
lehet alkalmazni, rengeteg kísérleti
lehetõség rejlik benne, s ez utóbbi
amúgy is mindig inspirálja. Annak

ellenére, hogy az akvarell az egyik
legnehezebb technika, mert nem
lehet „visszaszedni”. Ha elfolyik a
festék, az úgy is marad, ha színek
összefolynak, az is…

Épp emiatt az esetleges elfo-
lyás miatt inkább kisebb méretû
festmények készülnek vízfestés-
sel. A képek színvilága viszont
sokkal tisztább, könnyedebb lesz.

Kiss Ágnes Katinka továbbra is
nonfiguratív képeket fest, bár ezek
szimbolikája némileg eltér a koráb-
bi mûvekétõl. Itt egyelõre nincse-
nek állatok és más lények. Persze
késõbb még bármi lehet. A térbeli-
ség viszont fontos. Bolygószerû
színes gömbök formálódnak a pa-
píron a keszthelyi múzeum aulájá-

ban. Az üres felület bizonyos ré-
szeire (de nem koncepció nélkül)
elõször maszkoló folyadék kerül,
ezt kezdi körbefesteni az alkotó. A
folyadék ráragad a papírra, ké-
sõbb, ha lehúzza (mint egy meg-
száradt maszkot) az alatta lévõ fe-
lület fehér marad, amit tovább le-
het alakítani, színezni. A maszko-
lást több rétegben is ki lehet pró-
bálni: ha az elsõ festékrétegek
megszáradtak, a színezett része-
ket is ki lehet átmenetileg takarni.
Bár a felszedésnél vigyázni kell,
nehogy eltépõdjön az elsõ réteg.

Szóval az akvarellfestés nem
veszélytelen vállalkozás, de Katin-
ka azt mondja, hogy most pont
ezek a kihívások érdeklik. Azért

azt is hozzáteszi, praktikus okai is
vannak az újításnak: ezzel a mód-
szerrel gyorsabban lehet dolgozni,
kisebb helyet is foglal a készülõ
kép, s neki most erre van lehetõ-
sége. Azért a nagyméretû olaj-,
akrilfestményekrõl sem mondott le
végleg. De most az akvarellfestés-
ben lát sokféle lehetõséget, amit
szeretne kihasználni.

A Balatoni Múzeumban meg-
nyílt tárlatot – mely április 30-ig lá-
togatható – dr. Kostyál László mû-
vészettörténész, a Göcseji Mú-
zeum igazgatója ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. A megnyitó
alatt a mûvész elkészült két újabb
festményével, melyek szintén a ki-
állítótér falára kerültek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint azt Choma Balázs, a kiállí-

tást szervezõ Látásfogyatékosok
Zalaegerszegi Kistérségi Egyesü-
letének elnökhelyettese lapunknak
elmondta: a budapesti Láthatatlan
kiállítás érkezett az elmúlt héten
néhány napra Zalaegerszegre. A
fõvároson kívül ez az elsõ vidéki
város, ahol bemutatásra került ez
az interaktív anyag, mégpedig egy
nyertes NEA-pályázatnak köszön-
hetõen. A projekt során az vezérel-
te õket, hogy segítsék a vak és lá-
tásfogyatékkal élõ sorstársak tár-
sadalmi integrációját. Ez egy úgy-
nevezett érzékenyítõ munkával
zajlik, melynek lényege, hogy
egészséges emberek számára te-
remtenek speciális környezetet,
ahol egy sor olyan eszközzel talál-
kozhatnak, melyet a fogyatékkal
élõk használnak.

A tárlat ugyanazt a tematikát
követte, mint a fõvárosi, csak az it-
teni helyszínhez alkalmazkodva
egy kisebb térben valósult meg.
Az elnökhelyettes elárulta: a láto-
gatókat egy külsõ érzékenyítõ tér
várta, ahol többek között a vakok
által használt Braille-írással és író-
géphasználattal és más segéd-
eszközökkel, speciális játékokkal
ismerkedhettek meg az érdeklõ-
dõk. Ezenkívül lehetõségük nyílt
arra is, hogy fehér bottal tájéko-
zódjanak egy arra elkülönített
részben. Ezek a külsõ prezentá-
ciók már nemcsak a fõvárosból ér-
kezõ kiállítás részét képezték, ha-
nem az egyesület Érzékenyítõ
programjából is ízelítõt adtak. Mint
azt megtudtuk: a Látásfogyatéko-
sok Egyesülete az Esélyteremtési
Házzal közösen rendszeresen
szervez programokat különféle
helyszínekre (iskolákba, óvodákba
és más intézményekbe), ahol in-
teraktív keretek között mutatják be
hol gyerekeknek, hol felnõtteknek
ezeket a segédleteket. 

A VMK-ban a külsõ ráhangoló-
dás után következett az úgyneve-
zett sötét tér, ahol vakok és látás-
sérültek kísérték végig a látogató-
kat. Choma Balázs hozzátette: itt a
szaglásra, a tapintásra, az ízlelés-
re, a hallásra és nem utolsósorban
az egyensúlyra helyezõdött a

hangsúly, hiszen ezeknek a segít-
ségével lehetett csak tájékozódni
a sötétben. Míg egy egészséges
ember 80 százalékban vizuális in-
gerekbõl és élményekbõl szerzi ta-
pasztalatait a világból, egy vak
vagy egy látásfogyatékos eseté-
ben ez kiesik, és a többi érzék-
szervre kell hagyatkoznia.

Hogy a sötét terem mennyire
képes visszaadni azt, amit egy
vak átél (annál is inkább, mert
sokszor hangzik el vakoktól olyan
nyilatkozat, hogy õk feketét, tehát
sötétet sem látnak)? Az elnökhe-
lyettes azt felelte: jórészt igen, hi-
szen a vakságnak is vannak foko-
zatai. Létezik a fehérvakság, ami-
kor az egyén rendelkezik még va-
lamilyen látásmaradvánnyal
(fényfoltot, körvonalakat lát), ám a
mindennapi életben vakként keze-
lik õket. Vannak a sötétvakok,
akiknél a retinasérülés olyan mér-
tékû, hogy semmilyen inger nem
éri ezt a területet. Rájuk az jellem-
zõ, hogy korábban láttak, tehát
vannak vizuális élményeik, asszo-
ciációik. Ezenkívül sok olyan sors-

társuk van, aki vakként született.
Nekik semmilyen képi világuk
nincs, csak fogalmi, eszmei. A sö-
tét teremben való tájékozódás egy
látó számára fõleg az elsõ két
esetet tudja „leképezni”. De van-
nak olyan interaktív feladatok,
ahol kiiktathatjuk a vizuális ta-
pasztalatainkat, mert például csak
tapintással tudunk információhoz
jutni. Ez pedig egyáltalán nem
könnyû.

A Láthatatlan kiállítást nagyon
sokan keresték fel, fõleg oktatási
és egészségügyi intézmények, ön-
kormányzatok (ottjártunkkor pél-
dául Balaicz Zoltán polgármester
és Tolvaj Márta alpolgármester),
kormányablakok munkatársai, de
például buszsofõrök is. 

Zalaegerszegen ugyan még
nem, ám Budapesten a tárlathoz
más programok is társulnak, így
Láthatatlan vacsorára, masszázs-
ra és borkóstolóra is regisztrálhat-
nak az érdeklõdök. A kiállítás hon-
lapján (lathatatlan.hu) bõvebb in-
formáció is olvasható a társadalmi
integrációt segítõ programról.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kortárs nõi írók alkotásaiból te-

võdik majd össze az est egy ré-
sze; a mûvek hol egyszerûen csak
versben, hol pedig zenei kísérettel
lesznek hallhatóak.

Az Egerszegi Páholy további
rendezvényein fellép Sebestyén
Márta és a Zala zenekar (május
26.), Bödõcs Tibor humorista (ok-
tóber 5.), akit ezúttal szerzõként
ismerhet meg a közönség. Azok-
kal az irodalmi paródiáival szóra-
koztatja majd a nézõket, melyek
Sátánmackó címmel kötetben is
napvilágot láttak. Az esten részt
vesz továbbá Szálinger Balázs

költõ, a Hévíz folyóirat fõszerkesz-
tõje is, de természetesen stand
up-os kulisszatitkokra is fény de-
rül.

Novemberben pedig Mucsi Zol-
tán és Scherer Péter színmûvé-
szek érkeznek a páholy színpadá-
ra; a tervek szerint barátságuk
kezdetérõl, közös munkáikról és
kedvenc karaktereikrõl is mesél-
nek majd.

Az Egerszegi Páholy szervezõi
remélik, hogy most is sikerült a kö-
zönségnek tetszõ programsoroza-
tot összeállítani, és idén is telt ház
elõtt léphetnek fel az elõadómûvé-
szek.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2017. 03. 20-án – 8.00 ADR veszélyesáru-szállító;
– 13.00 Teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ GKI ;

(jel. határidõ: 03.16., vizsga: 2017. 03. 25-én);
– 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ;

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca)

E-000883/2014/A003; 
– Földmunkagép-, rakodó- és szállítógép-kezelõ

E-000883/2014/A002)
• 2017. 03. 21-én – 15.00 Személygépkocsi-vezetõ „B” kategória; 

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103  
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

A SÖTÉTBEN LÁTÁS TAPASZTALATA
LÁTHATATLAN KIÁLLÍTÁS A VMK-BAN

ESZENYIVEL NYIT
AZ EGERSZEGI PÁHOLY

– liv –

A rendezvény elõtti sajtótájé-
koztatón Lambertné Katona Móni-
ka dékán elmondta, az ismeretter-
jesztõ, tudományos elõadások
mellett a tavaszi félév újdonságok-
kal is szolgál, hiszen az elõadás-
napokon nyugdíjasklubok, egye-
sületek mutatkozhatnak be. Ezzel
az akadémiára járó tagok kérésé-
nek tettek eleget. A témaválasz-
tásban szintén kikérték a szépko-
rúak véleményét, így ismét szót ej-
tenek az orvos-beteg kommuniká-
cióról, továbbá a pihentetõ alvás-
ról, az idõskori szerelemrõl és a
szépségápolásról. Zalaegerszeg
elsõ írásos említésének 770 éves

jubileumára várostörténeti elõ-
adással emlékeznek, tájékoztatják
az idõseket a megyeszékhely tu-
risztikai értékeirõl, valamint az
egyetem által végzett kutatás
alapján a fesztiválok gazdaságta-
náról. 

Balaicz Zoltán polgármester, a
város idõsügyi tanácsának elnöke
azt hangsúlyozta, a nyugdíjkort el-
érõknek fontos, hogy továbbra is
érezzék, szükség van rájuk. Ebben
az életszakaszban éppen ezért he-
lyet kaphat a tanulás, az új ismere-
tek megszerzésének és a társas
kapcsolatok kialakításának lehetõ-
sége. Ezekkel a célokkal szervezõ-
dött a Senior Akadémia Boda
László, a megyei idõsügyi tanács

elhunyt elnöke kezdeményezésé-
re. A BGE Gazdálkodási Karának
köszönhetõen mindez egyetemi
körülmények között valósulhat
meg, a szépkorúak még indexet is
kapnak, emelte ki a polgármester. 

Az elsõ „tanítási napra” el is
hozta mindenki az indexkönyvét,
hiszen fontos, hogy abban minden
jelenlét fel legyen tüntetve. A gaz-
dálkodási kar a 2016–17-es tan-
évet már önállóan szervezi, mely-
nek zárását diplomaosztóval sze-
retné megünnepelni.

Az elsõ elõadási napon Balaicz
Zoltán Évértékelõ címmel mutatta
a be város fejlõdõ gazdasági éle-
tét, dr. Tóth József, a kar korábbi
igazgatója a pénzügyekbe avatta
be a szépkorúkat. A rendezvény az
andráshidai Igazgyöngy Népdalkör
és a Szélrózsa Tánckör bemutat-
kozásával és mûsorával zárult.

ISMÉT AZ ISKOLAPADBAN
TAVASZI FÉLÉV A SENIOR AKADÉMIÁN

Megkezdõdött a tavaszi félév a Senior Akadémián a BGE Gaz-
dálkodási Karán, mely kéthetente összesen hat alkalommal szá-
mít a szépkorúak figyelmére. 

MASZKOLÁS ÉS KÖNNYED SZÍNEK
KISS ÁGNES KATINKA: ÚJ TÁRLAT, ÚJ TECHNIKA

Dr. Kostyál László, Kiss Ágnes Katinka és a Balatoni Múzeum igazgatója, Havasi Bálint.
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2017. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2017.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2017. 03. 13. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2017. 03. 14. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2017. 03. 22. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2017. 03. 23. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2017. 03. 22. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2017. 03. 23. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2017. 03. 20. 13–17 óra Eötvös-iskola

2017. 03. 21. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2017. 03. 07. 13–17 óra Liszt-iskola

2017. 03. 08. 7–14 óra

Ady E. Ált. Iskola 2017. 03. 06. 13–17 óra Ady-iskola

2017. 03. 07. 7–14 óra

Báthory SZK 2017. 03. 16. 11.30–13 óra Báthory-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2017. 03. 13. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2017. 03. 14. 7–13 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2017. 03. 16. 7–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2017. 03. 08. 13–17 óra Petõfi-iskola

2017. 03. 09. 7–14 óra

Dózsa Ált. Iskola 2017. 03. 21. 13–17 óra Dózsa-iskola

2017. 03. 22. 7–14 óra

Deák–Széchenyi SZK 2017. 03. 13. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2017. 03. 14. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy SZK 2017. 03. 22. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2017. 03. 23. 13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2017. 03. 08. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2017. 03. 20. 7–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2017. 03. 09. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK 2017. 03. 09. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2017. MÁRCIUS 29. (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
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.  MÁRCIUS 31. (PÉNTEK)

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

Landorhegyi u. 24/B.

III/10. 47 1,5
1,5 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,

fürdõszoba-WC
komfort 336 15.792 21.150 36.942

Gasparich u. 26/A.

B
I/3.

34 1 
1 szoba (nappali-étkezõ),

elõszoba, konyha,
fürdõszoba-WC, loggia

össz-
komfort 

391 13.294 15.300 28.594 

Landorhegyi u. 30.

VII/46. 40 1 
1 szoba, elõszoba,

konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, erkély

össz-
komfort  

391  15.640 18.000 33.640 

Átalszegett u. 23/B.

B
Fsz. 4.

30 1 
1 szoba, közlekedõ,

konyha, fürdõszoba-WC
össz-

komfort  
391  11.730 13.500 25.230 

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizott-
ság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017.
(II. 13.) önkormányzati rendelete alapján pályá-
zatot ír ki az egészségügyi és szociális ágazat
pályázati kerete terhére történõ támogatás fel-
használására.

Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen mû-
ködõ szociális, egészségügyi, idõsügyi, esély-
egyenlõségi tevékenységet végzõ civil szerveze-
tek, amelyek a pályázat benyújtásakor már leg-
alább egy éve megalakultak, továbbá Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott szociális és egészségügyi intézmények,
valamint azon intézmények, melyek zalaegerszegi
székhelyûek és támogatási kérelmük kifejezetten
szociális, egészségügyi és idõsügyi tevékenység-
re, a kisebbség társadalmi helyzetének javítására,
valamint a város esélyegyenlõségi programjának
végrehajtására irányul. 

A támogatási kérelmek Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzat által
nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli
forrás átvételének szabályairól 8/2015. (III. 13.) ön-
kormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése rendel-
kezései alapján az 1. a melléklet – Pályázati adat-
lap – kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt
tartalmi és formai követelményekkel. A kérelemhez
csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján kiállított – 1. b melléklet  összeférhetetlen-
ségrõl és érintettségrõl szóló nyilatkozatot is. A ké-
relem benyújtásakor a támogatást kérõnek nyilat-
kozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán keresz-
tül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott
be egyidejûleg azonos célra kérelmet, valamint ar-
ról, hogy az önkormányzat, az önkormányzat költ-
ségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai
felé nincs lejárt határidejû tartozása és nincs köz-
tartozása. A rendelet 1. b mellékletében található
nyilatkozat III. pontjában a támogatást kérõnek nyi-

latkozni kell  az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti áfa ala-
nyiságról is.

A pályázaton nyert támogatás felhasználásának
elszámolása a fent említett önkormányzati rendelet
6. §-ában foglaltak szerint történhet.

Támogatás 
mûködési kiadások kiegészítésére,
közösségi programok megvalósítására, 
tárgyieszköz-beszerzés céljára adható.

Abban az esetben, ha pályázatuk közösségi
programok megvalósítására szól, kérjük feltüntetni
a programon hány fõ vesz részt.

Rendelkezésre álló forrás: 1.800.000 Ft  

A pályázatok beérkezési határideje, helye:
A pályázatot és a nyilatkozatot 1 példányban,

zárt borítékban, 2017. március 16. (csütörtök) nap-
jáig lehet személyesen benyújtani Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán-
igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19.).  

Postai úton történõ továbbítás esetén a leg-
késõbbi feladási dátumbélyegzõ: 2017. március
16.

A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
ha valamelyik pályázó a 2016. évi önkormány-
zati támogatással határidõre nem, vagy nem
megfelelõ módon számolt el, a támogatási
megállapodásban foglaltakat nem teljesítette,
a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos
pályamunka,
határidõ letelte után érkezett a pályázat.

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19.) szerezhetõ be, továbbá a www.zala-
egerszeg.hu honlapról is letölthetõ (e-ügyintézés,
formanyomtatványok).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december
2-i ülésén megalkotta a zalaegerszegi hallgatók-
nak adható „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi
felsõoktatási ösztöndíj pályázati feltételeit tartalma-
zó 27/2011. (XII. 02.) sz. rendeletét. E rendeletet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
2017. február 1-i hatállyal az alábbiak szerint mó-
dosította: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a
mai nappal pályázati felhívást tesz közzé TANUL-
MÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót
az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt,
a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hall-
gatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és kö-
vetelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított
egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számí-
tanak bele a külföldön végzett tanulmányok, vala-
mint a hivatalosan igazolt rendkívüli események
(így különösen betegség, baleset) miatti halasztás
idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalom-
mal közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ
félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei
(abszolutórium, diploma eredmények) a feltételek-
nek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lép-
te túl.
A pályázók köre:

A rendelet szerint felsõoktatási ösztöndíjban ré-
szesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi la-
kóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már si-
keresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki
bármely államilag elismert felsõoktatási intézmény-
ben az elsõ diploma megszerzése érdekében
BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanul-
mányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanul-
mányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös
számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi
osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és
egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb
képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30,
vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása
alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ
kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:  5000 Ft/hó.

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az
I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjá-
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5
hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítá-
sára tanulmányi félévenként egy összegben kerül
sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése: 
• A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõok-

tatási ösztöndíj igénylésére a felhívás féléven-
ként kerül meghirdetésre, ennek alapján az
ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók je-
len pályázat kiírását követõen a 2017. már-
cius 16. és március 31. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kul-
turális Ifjúsági és Sportbizottságához. A
postai úton feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pályázatot leg-
késõbb március 31-én postára kell adni. A pá-
lyázati kiírás közzétételét megelõzõen és a ké-
relmek benyújtási határidejét követõen beadott
kérelmek elutasításra kerülnek.

• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett
tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be ké-
relmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõ-
oktatási ösztöndíjra a   27/2011. (XII. 02.) sz.
önkormányzati rendelethez csatolt forma-
nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell
az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogvi-
szony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt
leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenér-
tékû és azonos információkat tartalmazó elekt-
ronikus dokumentumnak az illetékes tanulmá-
nyi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti pél-
dányát, valamint – ha szükséges –  a maximá-
lisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi
osztály általi hivatalos igazolását is. Lecke-
könyv hiányában a helyette csatolt dokumen-
tumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ab-
ból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámít-
ható legyen.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni
írásban, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12
és 13–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közöt-
ti idõszakban.

A formanyomtatványok beszerezhetõk a Pol-
gármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai re-
cepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei
jogú város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken:
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktata-
si__kulturalis_ugyek, 
valamint:
http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas. 

További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁNAK IGÉNYLÉSÉRE



Az EVO Komplex Matolcsi–
Steiner emlékverseny megnyitóján
Mátai Ferenc, a házigazda
Landorhegyi-iskola igazgatója kö-
szöntötte a jelenlévõket és örömét
fejezte ki, hogy újra helyt adhattak
ennek a majdnem feledésbe me-
rült sportágnak. Vígh László or-
szággyûlési képviselõ nyitotta meg
a rendezvényt, majd Pais László,
az egykori Zalavíz SE szakosztály-
vezetõje emlékezett meg az em-
léktorna két névadójáról.

Stanka László, a rendezõ egye-
sület elnöke elmondta, hogy a
sportbarátságok erõsítése és a
megyeszékhelyi asztaliteniszélet
fellendítése volt a céljuk a torna
szervezésével.

A Landorhegyi-iskola kiváló kö-
rülményeket biztosított a verseny
megrendezéséhez, tornacsarno-
kába Zala megye szinte minden
részébõl érkeztek versenyzõk. NB
II-es, NB III-as és a megyei baj-
nokságban szereplõk férfiak 8
asztalon küzdöttek az érmekért,
helyezésekért, az érdeklõdõk szá-
mos színvonalas, fordulatos ösz-
szecsapást láthattak.
Eredmények:

Férfi páros (21 pár) 1. helye-
zett: Berdár Norbert (Nagykani-
zsa) – Gál Attila (Vonyarcvas-
hegy), 2. helyezett: Tõkés Levente
(Hévíz) – Penteli Marcell (Cser-
szegtomaj), 3. helyezett: Barabás
Balázs (Gyenesdiás) – Kocsis Dé-
nes (Zalakaros), 4. helyezett:
Böröcz László (Zalagerszeg) –
Kozári László (Nagykanizsa).

NB II. bajnokságban szereplõk

(8 résztvevõ): 1. helyezett: Bara-
bás Balázs (Gyenesdiás), 2. he-
lyezett: Berdár Norbert (Nagykani-
zsa), 3. helyezett: Nyírõ József

(Hévíz), 4. helyezett: Csiza Bálint
(Hévíz).

NB III-ban és a megyei bajnok-
ságban szereplõk összevont ver-
senye (35 résztvevõ): 1. helyezett:
Tóth Róbert (Zalakomár), 2. helye-
zett: Léránt Zsolt (Zalakomár), 3.
helyezett: Tõkés Levente (Hévíz),
4. helyezett: Takács Péter (Za-
lakaros).

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–KTE Duna Aszfalt

85-80 (25-20, 24-21, 18-18, 18-21)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–Uniqa Sopron
73-92 (19-21, 15-22, 20-19, 19-30)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC
6:2 (3474-3423)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Ipartechnika Gyõr–ZTE ZÁÉV
4:4 (3377-3335)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, rájátszás az 1–4. helyért, Gyõr.

Dorogi FC–ZTE FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Dorog.

Tarr Andráshida SC–Csepel FC 0-0
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Göcsej SK Sport 36–Hajdúböszörméyni TE I.
2-6 (2-0)

NB I-es nõi futsalmérkõzés, Zalaegerszeg.

Az elmúlt években nem állt
ilyen jól a zalai csapat. Bár a küz-
delemsorozat favoritja továbbra is
a fõvárosi együttes, a ZTE ZÁÉV-
nél nem akarnak ebbe belenyu-
godni, megpróbálnak bravúrosan
szerepelni a rájátszásban, azaz
harcba szállnak a bajnoki címért.

– Két vereséggel érkeztünk a
rájátszáshoz, ami kis szerencsé-
vel lehetett volna egy is – véleke-
dett Kovács Dóra, a ZTE ZÁÉV já-
tékosa. – Gyõrben nyerhettünk
volna. Az éllovas otthonában ki le-
het kapni, talán az adhat erõt elle-
nük a rájátszásban, hogy koráb-
ban már nyertünk a fõvárosban.
Kétségtelen, hogy papíron erõseb-
bek, mi ezzel nem akarunk foglal-
kozni, úgy megyünk ki minden
mérkõzésre a rájátszásban, hogy
gyõzni szeretnénk.

– A már említett fõvárosiak
mellett az Ipartechnika Gyõr és
a Balatoni Vasas lesz az ellenfél.
Mi várható?

– Mindkét ellenféllel szemben
nyertünk és vesztettünk is. Sok

múlik a pillanatnyi dobóformán és
a koncentráción. Egy biztos, itt
már negatív meglepetést nem sza-
bad okoznunk. A harmadik helye-
zett elõtt már jelentõsebb a pont-
elõnyünk, az ezüstérmünk szinte
biztosan meglesz. A sportoló vi-
szont mindig a legjobbra törekszik,
így vagyunk ezzel mi is, ráhajtunk
az aranyéremre. Mindent megte-
szünk érte, hogy megvalósuljon az

álmunk, ha mégsem sikerül, de
odatettük magunkat, akkor nem
érhet bennünket szemrehányás.

– Idén azért is dicséretes a jó
szereplés, mivel a csapat meg-
határozó játékosa Csurgai Anita
anyai örömök miatt kiesett...

– Igaz, de helyette Hegedüs
Anita személyében érkezett egy
ugyanolyan jó játékos. Õ pozitív
gondolkodású személyiség, min-
dig nyerni akar. Fiatalos lendülete
átragad a csapatra, nagy nyere-
ség a ZTE ZÁÉV számára.

– Mennyire elégedett a saját
teljesítményével?

– Jó átlagot hozok. Igaz, akad-
nak kisebb hullámvölgyeim. Baján
János edzõnk nagyon rendes, ami-
kor gyengébben megy a játék, biz-
tat minket, tartja bennünk a lelket.

– A játékosok mennyire bíz-
nak a bajnoki címben?

– Reménykedünk, hogy jó for-
mánk a rájátszásra is kitart. Min-
den csapat a legjobb akar lenni, mi
is így vagyunk ezzel. Magunkat
hoztuk ebbe a helyzetbe, hogy
akár az aranyérmet is megcsíphet-
jük, szeretnénk élni a lehetõség-
gel. Az elsõ helyért meg kell küz-
denünk, a másodikat ajándéknak
tartjuk.

A RÁJÁTSZÁS ELÕTT A ZTE ZÁÉV
AZ ELSÕ HELY BRAVÚR, A MÁSODIK AJÁNDÉK

Befejezõdött az alapszakasz a nõi tekézõk Szuper Ligájában. A
ZTE ZÁÉV együttese biztató pozícióban várja a rájátszást. Akár
még bajnok is lehet, mivel másodikként azonos pontszámmal áll
a tabellán az elsõ helyezett Rákosheggyel. 

– A családom meg van fertõzve
a sportággal – vág a közepébe To-
manóczy Tibor. – A fiam szintén
röplabdázott, ma már a sportág-
ban edzõsködik, de úgy néz ki, az
unokám is ezt a sportágat választ-
ja. Talán nem véletlenül, a világ-
ban egyre népszerûbb a röplabda.
Amikor felkértek a csapat edzõi
posztjára, nem sokat gondolkod-
tam.

A nõi röplabdacsapat már rég-
óta mûködik, a szakvezetõ elmon-
dása szerint egy korosztály „kifu-
tott”. Valójában a sportág szerete-
te, a jó közösség hozta létre az
együttest. A játékosok egyre ügye-
sebbek, egyre jobbak. Az elsõ ge-
nerációból is többen visszajárnak.
Akad köztük olyan játékos, aki már
kipróbálta magát az NB II-ben is. 

– A dunántúli bajnokságban

már szép eredményeket értünk el
az elmúlt tíz évben, végeztünk a
dobogón is – tekintett vissza
Tomanóczy Tibor. – Színvonalas a
bajnokság, az ellenfelek sorában
többek között ott található a Ko-
márom, a Gyõr, az Ajka, a Tatabá-
nya és a Tata csapata. A közös-
ség nagyszerû, a lányok tudnak
egymásért küzdeni, remek társa-
ságot alkotnak. Az NB II-ben is
lenne keresnivalónk, de anyagiak
híján nem tudjuk vállalni a szerep-
lést. 

Reménykednek, hogy a társa-
sági adó kedvezményezettei közé
bekerül a röplabda is, akkor valami
megmozdulhat a nõi vonalon is.
Az NB II-es szerepléshez elég len-
ne 3–4 millió forint, de ez egyelõre
álom, így marad továbbra is a du-
nántúli bajnokság, amely a férfiak-

hoz hasonlóan kuparendszerben
kerül lebonyolításra. A nyolc csa-
pat két kört játszik, a meccsek szá-
ma 16 körül van.

Annak ellenére, hogy nem a
Nemzeti Bajnokságban szerepel a
ZTE, a felnõttcsapat mögött már
szervezõdik az utánpótlás. 

– Mintegy 10 fiatal jár rendsze-
resen edzésre, megszerették a
sportágat, szinte minden foglalko-
záson itt vannak. Szorgalmasan is
dolgoznak. Az elõrelépéshez vi-
szont már elengedhetetlen a pénz.
Nagyon bízunk benne, hogy a
sportágat kedvelõk elõbb-utóbb
felfedezik a röplabdát és mögénk
állnak. Egyéként amikor a Tungs-
ram fénykorát élte, Zalaegerszeg
rendelkezett egy kiváló NB II-es
nõi csapattal, amely döngette az
elsõ osztály kapuját. Aztán a cég
visszaesésével a csapat is meg-
szûnt. A nõi röplabdának igenis
voltak hagyományai Egerszegen –
hangoztatta búcsúzóul Tomanó-
czy Tibor.

AZ NB II-BEN SEM VALLANÁNAK SZÉGYENT
TUDNAK EGYMÁSÉRT KÜZDENI A ZTE NÕI RÖPLABDÁZÓI
Az egerszegi NB I-es férfi röplabdázás egykori törzshelyén, a

Liszt-iskola tornatermében edz a ZTE RK nõi csapata. Mesterük
az a Tomanóczy Tibor, aki egykoron a kiváló férficsapat feladója
volt. Azaz a lányok képzett edzõtõl tanulhatják a sportágat.

KADETTBRONZ
Kadettkorú versenyzõk

részére rendeztek kötöttfo-
gású birkózásban váloga-
tóversenyt Kaposváron.

Az 53 kilósok mezõnyé-
ben Molnár Bálint, a Zala-
egerszegi Birkózó SE fiatalja
– akinek súlycsoportjában
12-en indultak – elsõ mérkõ-
zésén tussal nyert, a másodi-
kon kikapott egy korosztá-
lyos válogatottól. 

A bronzéremért folytatott
csatában egy szigetvári spor-
tolót szintén tussal gyõzött le,
és ezzel a harmadik helyen
zárt.

KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA
Zalaegerszegen a kötélugró diákolimpia városi döntõjében

nyolc iskolából érkeztek versenyzõk.

A verseny dobogósai.
I. korcsoport: 1. Gerencsér Anna (Petõfi), 2. Németh Boglárka
(Öveges), 3. Péter Kinga (Öveges).
II. kcs.: 1. Parragi Eszter (Mindszenty), 2. Varga Villõ (Öveges), 3.
Perom Boglárka (Öveges).
III. kcs.: 1. Harmadás Anna (Dózsa), 2. Kocsis Hanna (Liszt), 3.
Káldi Dorka (Dózsa).
IV. kcs.: 1. Herczeg Virág (Csány), 2. Trombitás Blanka (Zrínyi), 3.
Remi Jázmin (Öveges).
VI. kcs.: 1. Bekes Veronika (Deák SZKI).
Felkészítõk: Kovács Zsuzsanna, Tóth Dániel.

Hosszú idõ után rendeztek jelentõsebb asztalitenisz-versenyt
Zalaegerszegen. A szervezõk célja nem titkoltan az egykor ko-
moly eredményeket felmutató sportág régi rangjának fokozatos
visszaszerzése volt, egyben megemlékeztek a két elhunyt zalai
asztaliteniszezõrõl, Matolcsi Józsefrõl és Steiner Zoltánról is.

NYOLC ASZTALON PATTOGOTT A LABDA
EGYKORI JÁTÉKOSTÁRSAKRA IS EMLÉKEZTEK



8 Közérdekû

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. márc. 30. Kék zsák: 2017. márc. 31.

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)

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

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált

autók javítása
• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,

1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

Magas vérnyomás, cukorbetegek,

pajzsmirigybetegek teái

Vitaminok, étrend-kiegészítõk

Gyógynövényes arckrémek,

hajsamponok stb.

Hévízi gyógyiszap,

gyógykenõcsök

Illóolajok, kézmûvesszappanok

Glutén- és tejérzékenyeknek

száraztészták, lisztek stb.

Friss vetõmagok

Zirci minigumók

Holland virághagymák

Makói dughagymák

Mûtrágyák, palánta- és virágföld

Tápoldatok, növényvédõ szerek

ZALAEGERSZEGI TÍZEMELETES TÁRSASHÁZ
MÁJUS 2-I KEZDÉSSEL

HÁZFELÜGYELÕI ÁLLÁST HIRDET.
BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST EDITA OTTHON KFT.

ZALAEGERSZEG, PLATÁN SOR 5/A,  92/315-215 VAGY

06-30/6287701 TELEFONSZÁMON LEHET KÉRNI.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2017. MÁRCIUS 22. 


