
Zalaegerszegen, az Arany Bá-
rány Hotel Télikertjében került
megrendezésre az önkormány-
zat már hagyományos újévi fo-
gadása, ahol Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte a
megjelent vendégeket, a város
közéletének szereplõit, cég- és
intézményvezetõket, a hivatal
munkatársait. A polgármester a
terveirõl is szólt, kiemelve a kö-
zös összefogást, ami ered-
ményt hozhat 2015-ben.

– Új év, új élet, új kezdet. A mai
naptól sok minden változik, de sok
minden ugyanaz marad. Rengeteg
feladat, tennivaló vár minket a kö-
vetkezõ esztendõkben. Azt kívá-
nom, hogy gyarapodjunk anyagi
javakban, tudásban, lélekben és
mindenekelõtt emberségben, em-
beri kapcsolatainkban. Olyan új
idõszakot kívánok, amelyben sok-
kal jobban látjuk el feladatainkat,
mint eddig – fogalmazott, hozzáté-
ve, hogy 2015-tõl „egy kis nyugal-
mat is vár”.

– A következõ években végre
semmiféle választás vagy politikai
kampány nem terheli a nyugodt
hétköznapjainkat, így végre lesz
lehetõségünk a valódi összefo-
gásra, összhangra. Az új kezdet,
a tiszta lappal való indulás jegyé-
ben õszinteség, alázat, szerény-
ség és szorgalom szükséges. Aki
nem ezen értékek mentén dolgo-
zik a következõ években, kire-
keszti magát az új Zalaegerszeg
építésébõl – tette hozzá Balaicz
Zoltán.

Mint fogalmazott, amikor az ön-
kormányzat a város érdekében
dolgozik, nincsenek jobboldali
vagy baloldali polgárok, csak zala-
egerszegi polgárok vannak, aki-
kért együttes erõvel kell dolgozni.
Szólt a jelenlegi költségvetési
helyzetrõl, a reményrõl, hogy
hosszú távon a maga lábán is
megáll a város költségvetése.

– Tisztában vagyok vele, hogy
bizonyos lépések nem lesznek

népszerûek, de szükség van az
irányváltásra, hogy Zalaegerszeg
ne szakadjon le a többi megyei jo-
gú várostól. Az újévi fogadalmunk
legyen az, hogy együttmûködünk,
együtt cselekszünk városunk és a
zalaegerszegi polgárok boldogulá-
sáért.

Az újévi fogadáson pohárkö-
szöntõt mondott Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, aki arról
biztosította a jelenlévõket, hogy
minden lobbierejével segíti és tá-
mogatja a várost.

A rendezvényen került átadás-
ra Zalaegerszeg Innovációs Díja,
melyet az EuropTec Kft. és a Zala-
Depo Kft. kapott. Németh János
keramikusmûvész alkotását Belsõ
Gábor és Gecse László ügyveze-
tõk vették át. 
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A helyi érték

Új fejlõdési szakaszba lépett
Zalaegerszeg 130 évvel ezelõtt. A
május 13-i alakuló ülésen megala-
kult a város elsõ tisztikara, és dr.
Kovács Károly ügyvéd személyé-
ben megválasztották a megye-
székhely elsõ polgármesterét. A
felelõsségteljes feladatra csak õ
pályázott egyedül, így – mint a ko-
rabeli beszámolókból kiderül – a
jelenlévõk közfelkiáltással és lel-
kes éljenzéssel szavazták meg a
város elsõ emberét. A város lako-
sainak száma 1885-ben 6 ezer
434 fõ volt és a településen össze-
sen 618 ház állt.. Az önkormány-

zati testületnek a törvény alapján
64 tagból kellett állnia, ennek felét
a legtöbbet adózó polgárok tették
ki, õk automatikusan tagjai lettek a
testületnek. A maradék 32 képvi-
selõ személyérõl szavazással
döntöttek.

„Ami után hónapokon keresztül
vágyva vártunk, végre elértük” – ír-
ta 1885. május 17-én, négy nappal
Zalaegerszeg rendezett tanácsú
várossá válása után a Zalamegye
címû újság.

Május 13-a a rendszerváltozta-
tás után, az 1990-es évektõl a vá-
ros napja. 

130 ÉVES ÉVFORDULÓ
IDÉN ÜNNEPEL ZALAEGERSZEG

2015-ben 130 éves évfordulóját ünnepeljük annak, hogy
1885. május 13-án rendezett tanácsú (mai fogalmainkkal élve
megyei jogú) város lett Zalaegerszeg. Ebbõl az alkalomból
egész éves rendezvénysorozatra készül a város, melynek ré-
szeként megújul és június 12–13–14-ére kerül át a XX.
Egerszeg Fesztivál, új tartalommal bõvül a Szüreti Fesztivál,
sor kerül szoboravatásra, várostörténeti konferenciára és
egyéb ünnepségekre.

Ezeknek a lakásoknak a pá-
lyáztatása, hasznosítása csak a
felújítási munkák 2015-ös évben
való elvégzését követõen várható.
Így az idei évben a város 62 darab
hasznosítható bérlakással számol
az alábbi arányok figyelembevéte-
lével. A szociális helyzet alapján a
rendelkezésre álló lakások 50
százalékát kell hasznosítani, míg
40 százalékát költségelven, 10

százalékát pedig piaci alapon. Az
összes bérbe adható lakás legfel-
jebb 20 százaléka kerül a közgyû-
lés egyedi döntése alapján kiosz-
tásra.

A tervek szerint jövõre 38, szo-
ciális helyzet alapján történõ bér-
beadás lesz, 23 lakást pedig költ-
ségelvû bérbeadással adnak a
használónak. Piaci elven csupán
egyet adnak bérbe.

LAKÁSHASZNOSÍTÁS – 2015
A TÖBBSÉG SZOCIÁLIS ALAPON KAPJA
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mintegy negyven lakás

megszûnésével számol az egerszegi önkormányzat. A városi la-
káshasznosítási terv elõkészítésekor a rendelkezésre álló üres la-
kások száma 22 darab, ezek felújítását a bérbeadó LÉSZ Kft.
2014-ben fedezet hiányában nem tudta elvégezni.

Vigh László utalt arra, hogy a
magyar gazdaság mintegy 3,5
százalékkal növekedett az idén,
és ma Magyarországon 360
ezer emberrel többen dolgoz-
nak, mint 2010-ben. A munka-
nélküliségi ráta 7 százalék, ezt
szeretné a kormány 2018-ig 300
ezer fõ alá csökkenteni, mert ak-
kor szinte teljes foglalkoztatott-
ságról lehetne beszélni. Az a cél,
hogy mindenki tudjon dolgozni,
aki akar. A jövõ évre 2,4 százalé-
kos költségvetési hiányt tervez-
nek, a cél természetesen, hogy
nulla százalékos legyen.

Az országgyûlési képviselõ
jelezte: 2012-ben 800 milliót,
2013-ban 1,3 milliárd forint ki-
egészítõ támogatást kapott a

kormánytól a zalai megyeszék-
hely. Hozzátette: a városnak tö-
rekednie kell arra, hogy bevéte-
lei és kiadásai egyensúlyban le-
gyenek.

Balaicz Zoltán köszönetet
mondott Vigh Lászlónak a támo-
gatás megszerzésében nyújtott
segítségért, majd arról beszélt,
hogy a kormány elismeri és
nagyra értékeli, hogy Zalaeger-
szeg jól gazdálkodott az elmúlt
években, nem volt mûködési hi-
tele, nem került sor adósságkon-
szolidációra. Viszont nem lehet
„örökké attól függeni”, mikor mi-
lyen segítséget kapnak, ezért
hosszú távon kell a város költ-
ségvetését stabilizálni – hangsú-
lyozta a polgármester.

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán, Zala-

egerszeg polgármestere közös sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy 800 millió forintos központi kiegészítõ támogatást kap
Zalaegerszeg. Mint elhangzott, fejlesztési és mûködési kiadá-
sok biztosítására. Errõl a kormány december 22-én döntött.

ÚJ ÉV, ÚJ ÉLET, ÚJ KEZDET – ERRE KOCCINTOTTAK
TÜRELMET, MEGÉRTÉST, ÖSSZEFOGÁST KÉR BALAICZ ZOLTÁN

(Fotók: pP)



– Antal Lívia –

– A lépcsõházi rongálások te-
kintetében a város nem tartozik a
legproblémásabb települések
közé az országban, ez igaz a
közbiztonság egészére is,
ugyanakkor vélhetõen több ilyen
bûncselekmény történik, mint
amennyi a rendõrség tudomásá-
ra jut. Pedig a lépcsõházi vanda-
lizmus rontja a lakók biztonság-
érzetét, nem beszélve arról,
hogy a helyreállítás költségét is
viselniük kell. Érdemes tudni,
hogyha az okozott kár megha-
ladja az 50 ezer forintot, szabály-
sértési eljárást, ötvenezer forint
felett pedig büntetõeljárást indí-
tunk. Ez utóbbi már bûncselek-
ménynek számít, ilyenkor széle-
sebb körû nyomozást végzünk.
Mindkét eljárás pénzbírsággal
végzõdik, a bûncselekménynek
minõsülõ szándékos rongálás
akár felfüggesztett szabadság-
vesztéssel is járhat.

– Tehát érdemes kihívni a
rendõrséget?

– Feltétlenül. Ha egy lakó azt
észleli, hogy valaki éppen a lép-
csõházi bejárati ajtót szedi szét,
azonnal hívja a rendõrséget. A
bejelentõnek természetesen nem
kell felfednie magát az elkövetõ-

vel szemben. A gyorsaság azon-
ban számít, hiszen a tettenérés-
re, a bizonyítékok megszerzésé-
re csak így van lehetõség.

– Milyen esetek a legjellem-
zõbbek?

– A rongálás (bejárati ajtók be-
törése, bedobása, kaputelefonok
szétszedése, a lépcsõházba be-

jutva tárolóajtók szétrúgása stb.)
vagyon elleni bûncselekmények
körébe tartozik, ami lehet motivá-
latlan jellegû. Ezeket többnyire it-
tas állapotban követik el. Az el-
múlt évben egy Rákóczi úti és

egy Pázmány Péter utcai társas-
házban történt ilyen eset. Bár
hallották a lakók, csak jóval ké-
sõbb szóltak be a rendõrségre.
Az elõbbinél húsz perc elteltével,
a másiknál másnap reggel, ami
már valóban esõ után köpönyeg.
A Hegyalja és a Köztársaság
úton három társasházban a ka-
putelefonokat rongáltak meg. Az
ügyben látókörünkbe került egy
személy – nála az elrendelt bün-
tetõeljárás keretében házkutatást
is tartottunk – azonban kellõ szá-
mú bizonyíték hiányában gyanú-
sítottként történõ kihallgatása
nem volt lehetséges. Érdekes
mód, több ilyen eset nem fordult
elõ.

A garázdák a társasházi par-
kolókban lévõ autókat sem szok-
ták kímélni, megkarcolják vagy
kromofággal öntik le azokat. A
tavaly bejelentett négy ilyen
esetbõl kettõben bebizonyoso-
dott, hogy haragosról volt szó.
Vélhetõen a lépcsõházi rongálá-
sok egy része mögött is hasonló
motiváltság áll, az elkövetõ ha-
ragszik a szomszédjára, a közös
képviselõre. Az ilyen esetekben
szándékos (motivált) rongálásról
beszélünk. Az Egri József utcá-
ban és a Landorhegyi úton a tár-
sasházak melletti hulladékgyûjtõ
konténereket gyújtották fel, a
szolgáltató tett feljelentést. Az
elmúlt évben graffiti, falfirka mi-
att is tettek bejelentést, ami már
három éve a kár összegétõl füg-
getlenül bûncselekménynek szá-
mít.

– Mit tehetnek a társasházi
lakóközösségek?

– Megelõzésként biztonsági
intézkedéseket hozhatnak, hogy
illetéktelenek minél kevesebb
számban juthassanak be a lép-
csõházakba. Ezt szolgálják (a
rongálások ellenére is) a szám-
kódos kaputelefonok, vagy a be-
járati ajtók elé helyezett szóró-
laptartók. A társasházak a jog-
szabályban elõírtak szerint tele-
píthetnek térfigyelõ kamerarend-
szereket is a lépcsõházak bejá-
ratához, melyek felszerelésével
minimálisra csökkenthetõ a be-
törések, trükkös lopások, rongá-
lások száma. A biztonsági kame-
rák telepítéséhez azonban akkor
kezdhetnek hozzá, ha a lakók
legalább négyötöde beleegyezé-
sével támogatja a megvalósí-
tást.

Ugyancsak január 1-tõl 2017.
december 31-ig Bánhegyi Pétert
megválasztották a ZTE-SPORT-
SZOLG Kft. ügyvezetõjévé. Meg-
bízási díjat a közgyûlés nem álla-
pított meg. (Ezt a posztot koráb-
ban Devecz Miklós látta el.)

A Zala-Depo Kft. ügyvezetõjé-
nek, Gecse Lászlónak a megbí-
zatását 2015. december 31-ig
meghosszabbították, úgyszintén
újabb egy évre megválasztották a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. igazgatójává Horváth Már-
tont.

A Zalaegerszegi Televízió ügy-
vezetõjévé Frauenhoffer Mártát
nevezte ki a városi közgyûlés.

Több ponton változott a polgár-
mesteri hivatal szervezeti és mû-
ködési szabályzata is. A hivatal en-
gedélyezett létszámát a képviselõ-
testület 177 fõben állapította meg.
A hivatal az alábbi szervezeti egy-
ségekben (és belsõ tagozódás-
ban) látja el a feladatokat: Közgaz-
dasági osztály (üzemgazdasági
csoport, pénzügyi csoport, számvi-
teli csoport), Adóosztály (adó-elõ-
írási csoport, adóeljárási csoport),
Fõépítészi osztály, Mûszaki osztály
(beruházási és tervezési csoport,
vagyongazdálkodási csoport, vá-
rosüzemeltetési csoport, stratégiai
és pályázati csoport), Építésható-
sági osztály, Humánigazgatási
osztály, Szociális és igazgatási
osztály (szociálpolitikai csoport, ál-
talános igazgatási és lakásgazdál-
kodási csoport, anyakönyvi és nyil-
vántartási csoport), Önkormányza-

ti osztály (jogi csoport, szervezési
csoport, informatikai csoport, köz-
terület-felügyeleti csoport), Ellenõr-
zési osztály.

A polgármesteri iroda helyett
létrejött a polgármesteri kabinet,
melynek vezetõje: Vizlendvai
László, a polgármester személyi
titkára pedig Németh Ádám lett. 

Mint fogalmazott, a nehéz hely-
zetrõl nyilatkozók elfelejtették kö-
zölni, hogy a kormány által beve-
zetett különféle adók és illetékek
miatt több száz millióval csökken-
tették az önkormányzati cégek
nyereségét. Így Zalaegerszeg ön-
kormányzata is kevesebb osztalé-
kot kap a városi tulajdonú vállalko-
zásoktól. Pete Róbert szerint
veszteségnek számít az is, hogy a

gépjármûadó jelentõs részét az ál-
lam elvette az önkormányzatoktól.

Idén is kap Zalaegerszeg 800
ezer forintot, ami viszont aggasztó
– fogalmazott a párt elnöke – az a
megjegyzés, hogy a jövõben nem
lehet az állami támogatásokra vár-
ni, és növelni kell a bevételeket.
Bíznak benne, hogy a kormány-
párti nyilatkozatok nem valamilyen
készülõ megszorításokra utalnak.

2 Közélet
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A korszerûsített nyugdíjas-
otthon avatásával fejezõdött
be Zalaegerszegen a szociális
városrehabilitációs program.
A több mint 440 millió forin-
tos projektnek több eleme is
volt, ezek közül az egyik leg-
jelentõsebb a Kossuth utcai
gondozási központ felújítása
volt – mondta Balaicz Zoltán
polgármester a projekt zárá-
sakor.

A 2013 nyarán indult szociális
városrehabilitációs projekt célja
az volt, hogy a fizikai környezet
megújításának hatására élhetõb-
bé váljon a hátrányos helyzetû
településrészek lakókörnyezete.
A program során bérlakások,
közintézmények újultak meg, de
zöldfelület-fejlesztés is történt az

érintett területeken. Az elmúlt
hónapokban sor került a Petõfi-
iskola mögötti tömbbelsõ rehabi-

litációjára, ahol parkolók és egy
új átkötõ út is létesült. Megújult a
Szociális Klub, és a nyugdíjasok

gondozóháza is. Ez utóbbit ün-
nepélyes keretek között adták át
az ott élõ idõs embereknek.

Balaicz Zoltán elmondta: a
gondozóház 1986–87-ben épült
alagútzsalus technikával, ami
akkoriban korszerûnek számí-
tott. Állaga azóta leromlott, mind
az épület homlokzata, mind pe-
dig a belsõ terei felújításra szo-
rultak. Annál is inkább, mert a
városnak nem mindegy, hogy az
itt élõ idõs emberek milyen kör-
nyezetben töltik mindennapjai-
kat. A projekt részeként, mintegy
177 millió forintból újult meg az
épület. A gondozóház új tetõ-
szerkezetet, hõszigetelt homlok-
zatot, új nyílászárókat, valamint
korszerû villamossági rendszert
kapott. Külsõ és belsõ festésre
és parkrendezésre is sor került.

A cél az volt, hogy az otthon-
ház energiatakarékos és aka-
dálymentes legyen. Mint azt a ki-
vitelezõ cég nevében Burján Ri-
chárd ügyvezetõ elmondta: ez
sikerült is, hiszen kiemelt kor-
mányzati támogatással valósul-
hatott meg a beruházás.

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT NYUGDÍJASOTTHONT
VÉGET ÉRT A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK

A decemberi ünnepélyes közgyûlésen Balaicz Zoltán polgármester adta át a Zalaegerszegért-
díjakat: a 96 éves Csapó Béla nyugdíjas pedagógusnak, Farkas Ferenc szobrászmûvésznek,
Farkas Ignác színmûvésznek, Kauzli Józsefné nyugdíjas önkormányzati képviselõnek, Király
Imrének, az Évgyûrûk Nyugdíjasjklub vezetõjének, Unyi János nyugdíjas intézményvezetõnek,
Varga Kálmán György takarmánygazdálkodási szakmérnöknek, Zsuppányi Gyula építésznek,
volt önkormányzati képviselõnek, a Zalaegerszegi Diabétesz Egyesületnek (az elismerést Szalai
Gáborné az egyesület elnöke vette át), valamint a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesületnek,
melyet dr. Németh Barnabás képviselt.

A kitüntetettek életútjáról lapunk december 16-i számában olvashattak. 

MEGHÍVÓ
A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület esedékes összejövetelét
2015. január 28-án (szerdán) 16 óra 30 perckor tartjuk az ÁNTSZ

I. emeleti könyvtártermében. (Zalaegerszeg, Göcseji út 24. sz. alatt)

Téma: Szívelégtelenség korszerû kezelése. 
Elõadó: dr. Németh Barnabás kardiológus adjunktus. (Egyéb ügyek.)  

LÉPCSÕHÁZI TÖRÖM-ZÚZOM
A RONGÁLÁS FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS JÁRHAT

Épületek falán éktelenkedõ graffiti, szétkapott kaputelefon,
megrongált bejárati ajtó, ha nem is gyakori jelenségek, de min-
denképp bosszantóak a társasházakban élõk számára. Minden
ilyen cselekmény eljárást von maga után, többségük mégis felde-
rítetlen marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelme miatt.
Mit tehet az állampolgár, ha rongálást észlel, arról Pilise János
rendõr alezredest, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Helyszínelõ Csoportjának vezetõjét kérdeztük. 

JOBBIK: SEGÍTSEN A KORMÁNY
A Jobbik zalaegerszegi szervezete kijelenti, hogy a város egy-

értelmûen a kormány intézkedései miatt került nehéz költségve-
tési helyzetbe, és ezért bizony a kormánynak kell helytállni – fo-
galmazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert, a párt helyi szerveze-
tének elnöke, önkormányzati képviselõ. 

MAMAHÁZ
Ünnepélyes keretek között, a vá-

rosházán kapta meg dr. Gárdos Lász-
ló osztályvezetõ fõorvos azt a tanúsít-
ványt, amely szerint a nyáron az
AquaCityben lezajlott jótékonysági fõ-
zõnap bevételét – 4,8 millió forintot –
a Koraszülött és Gyermekintenzív Ala-
pítvány kapja.

Mint elhangzott, a zalaegerszegi
megyei kórház az idei évben szeretne
megnyitni egy családbarát apartmant,
hogy a kis betegek szülei közel lehes-
senek gyermekeikhez. Gyógyulásukat a
szülõi közelség is segíti. Az úgyneve-
zett „Mamaházat” egy felújítandó épü-
letben képzelik el, a beruházás költsé-
geihez járul hozzá a jótékonysági fõzõ-
nap bevétele.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
A város közgyûlése 2015. január 1-jei hatállyal az Idõsügyi Ta-

nács elnökének Balaicz Zoltán polgármestert, alelnökének Gecse
Péter alpolgármestert és dr. Kocsis Gyula önkormányzati képvi-
selõt megválasztotta.

Pilise János DÖNTÉSEK
A városi közgyûlés utolsó,

decemberi ülésén is számos
döntés született. Ezekbõl válo-
gattunk néhányat.

A lakbérek díjai és a kémény-
seprõ-szolgáltatás díja sem válto-
zik 2015-ben. 

A közétkezésnél az étkezési
költségek 6 százalékkal emelked-
tek (az eredeti javaslathoz képest
kisebb mértékben). Ez a családok,
mintegy 40 százalékát érinti.

A Millecentenáriumi Közalapít-
vány neve megváltozott, ezentúl
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közala-
pítvány néven mûködik tovább.

Együttmûködési megállapodást
köt az önkormányzat a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamará-
val, a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvánnyal és a
VOSZK Zala megyei szervezeté-
vel. Az együttmûködés célja, hogy
e szervezetek segítséget nyújtsa-
nak a város gazdaságfejlesztésé-
ben  és a munkahelyteremtésben.

A város önkormányzata az
önként vállalt feladatának ellátása
érdekében a helyi menetrend
szerinti közösségi közlekedésé-
nek közszolgáltatási szerzõdés
keretében történõ ellátására kiírt
nyilvános pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítja.



– A. L. –

– Még mindig tartja magát az a
tévhit, hogy az õszi-téli hónapok-
ban kevesebb zöldség és gyü-
mölcs áll rendelkezésünkre. Ez
nincs így, hiszen itt van a savanyú
káposzta szezonja, a gyümölcsfé-
lék közül almát, körtét, narancsot,
mandarint és más citrusféléket fo-
gyaszthatunk – mondja Monori
Krisztina, a zalaegerszegi megyei
kórház dietetikusa. – Mindegyikük
nagyon gazdag C-vitaminban,
nem beszélve a gránátalmáról,
ami most már elfogadható áron
kapható. A C-vitamin általános im-
munerõsítõ, jót tesz a hidegben az
amúgy is kiszáradásra hajlamos
bõrnek, támogatja a belek mûkö-
dését, kiemelendõ a daganatelle-
nes hatása is. Mindezek miatt na-
gyon fontos a pótlása a téli hóna-
pokban, ahogy a D-vitaminé is,
melyrõl azonban kevesebb szó

esik. Nagyon lényeges, hogy a D-
vitamin csak márciustól októberig
tud hasznosulni a szervezetben a
napsütés hatására, ezért a kiesõ
idõszakban szükség van pótlásá-
ra. Ezt megtehetjük D-vitamint tar-
talmazó ételek, tojás, belsõségek,
különösen a máj és tejtermékek
fogyasztásával, vagy „kész vita-
min” (tabletta, lágyzselatin-kap-
szula) formájában. 

A téli idõszakban az Omega-3
zsírsav fokozottabb bevitelére is fel
szoktuk hívni a figyelmet. A halak
bõségesen tartalmazzák, mégis
keveset fogyasztunk belõle. Szíve-
sen ajánlom az avokádót egy kis
fokhagymával, olívaolajjal és cit-
romlével ízesítve. Magas Omega-3
zsírsav tartalma miatt diót, mandu-
lát is érdemes nassolni.

– Hogyan védekezhetünk a
hideg ellen?

–  A megfelelõ ruházat mellett az
úgynevezett melegítõ fûszerekkel
kiválóan ellensúlyozhatjuk a meg-

hûléssel járó betegségeket. E tekin-
tetben a fahéj, a gyömbér, a
kurkuma kedvezõ hatással bír, álta-
lános immunerõsítõk, ráadásul a
kurkuma védi ízületeinket, támogat-
ja a szív és érrendszer mûködését.
Fontos tudni, hogy a kurkuma vagy
sáfrány szervezetünk számára oly
fontos színanyagai zsírban oldód-
nak, ezért bátran használhatjuk fõ-
zéskor. A gyömbérbõl kitûnõ nyug-
tatóitalt is készíthetünk. A meghá-
mozott és lereszelt gyömbérdarab-
kát felöntjük forró vízzel, amikor lan-

gyossá válik, frissen csavart citrom-
levet adunk hozzá. Minden erõs fû-
szer, így a chilipaprika is, persze
mértékkel fogyasztva, gyomorvédõ
hatással is bír.  

A zöldségekben és gyümöl-
csökben lévõ színanyagok anti-
oxidánsként védik a sejteket. Ezért
érdemes dinsztelt lilakáposztát fo-
gyasztani, vagy béta-karotin tartal-
ma miatt a narancsot, mandarint
enni, támogatva látásunk, bõrünk
egészségét. Szervezetünknek té-
len is sok folyadékra van szüksé-
ge. Legjobb a víz, az ásványvíz, de
ihatunk különféle, természetes ala-
pú teákat is. Ha folyamatosan ned-
vesen tartjuk szánk nyálkahártyá-
ját, a kórokozók nem tudnak meg-
tapadni, így megvédhetjük magun-
kat a felsõlégúti megbetegedések-
tõl – javasolta Monori Krisztina.

– pet –

A jó hangulatú, a kéménysep-
rõkhöz kapcsolódó hiedelmeket is
felelevenítõ találkozón elhangzott:
Zalaegerszegen öt kéményseprõ
teljesít szolgálatot, a megyében

pedig összesen harmincan dol-
goznak. Nem nagy „fekete sereg-
rõl” van tehát szó. Aki viszont egy-
szer megszereti ezt a szakmát,
sokáig ûzi is, az állomány így töb-
bé-kevésbé állandónak tekint-
hetõ.

A kéményseprõ figurájához már
régóta fûzõdnek babonás hiedel-
mek. Szerencsehozónak tartják,
fõleg ha kéményseprõt látván
megfogjuk ruhánkon a gombot.
Havasi Zoltán szerint ez a babona
onnan ered, hogy régen a kémény-
seprõk felbukkanásával csökkent a
tûzesetek száma. Vagyis aki házá-
ban vagy háza körül kéményseprõt
látott, szerencse érte, hiszen nagy
valószínûséggel abban az eszten-
dõben nem égett le a háza. 

A kéményseprõk
ma már nemcsak a
tûzesetek, hanem a
szénmonoxid-mérge-
zések ellen is védel-
met nyújtanak, ha a
cég munkatársait
beengedjük a házunk-
ba. Bizonyítják ezt a
statisztikák is: kisebb
balesetek ugyan elõ-
fordultak a városban,
ám halálos kimenete-
lû szivárgás nem tör-
tént az elmúlt 15–20
évben.

Januártól új jogszabályok is
gondoskodnak a városlakók biz-
tonságáról, a kéményseprõk mun-

kája ugyanis új tevékenységekkel
bõvül. A balesetek megelõzése és
a környezetszennyezés csökken-

tése érdekében négy-
évente mérniük kell a
tüzelõberendezések ál-
tal kibocsátott káros
anyag (szén-monoxid)
koncentrációját. Ezenkí-
vül ellenõrizniük, és ha
szükséges tisztítaniuk
kell a füstcsöveket is.
Ezentúl azt is nézik
majd, hogy a tulajdono-
sok elvégeztették-e a
szükséges mûszaki fe-
lülvizsgálatokat.
A találkozó végén pezs-
gõs koccintással kíván-

tak a cég képviselõi boldog és sze-
rencsés új évet a polgármesternek,
és a városlakóknak egyaránt.
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A Deák Ferenc Új Városépítõ
Program keretében történt komp-
lex felújítás a lakók kérésére a Bé-
ke utca alsó szakaszán. A hivata-
los készre jelentés és avatás so-
rán Balaicz Zoltán polgármester
és Makovecz Tamás, a térség ön-
kormányzati képviselõje mondott
köszöntõt. Jelen voltak a kivitelezõ
cég és a polgármesteri hivatal
képviselõi, valamint a lakók. 

A polgármester példaértékûnek
nevezte a komplex beruházást,
mely során szennyvízcsatorna-
építés, illetve rekonstrukció, vala-
mint út- és járdafelújítás valósult
meg egy ütemben. 

Ez egy kis utca, de a méretei-
tõl függetlenül fontos, melyen
most akár gyalogosan, akár autó-
val öröm közlekedni – mondta

Makovecz Tamás, aki négy éve
képviseli a városrész érdekeit.
Hozzátette: Horváth Péter helyi la-
kos sokat lobbizott az ügy megva-
lósulása érdekében. A problémát
az jelentette, hogy ezen a részen

az úttest magasabban helyezke-
dett el a járdánál, és a csapa-
dékelvezetés gondot okozott. A
beruházás során megváltoztatták
a csatorna lejtését is.

A kivitelezés során 350 méter
betonszegélyt raktak le, közel 900
négyzetméter útfelületet aszfaltoz-
tak, 95 méter csapadékcsatornát
és 6 darab víznyelõaknát létesítet-
tek. Átépítették az ingatlanok ka-

pubejáróit, felújították a járdát, és
füvesítés is történt. A szennyvízel-
vezetés tekintetében 300 méteres
szakaszon rekonstrukció történt,
400 méteren pedig új csatorna
épült. 

KOMPLEX FELÚJÍTÁS
KORSZERÛSÍTETTÉK A BÉKE UTCA ALSÓ SZAKASZÁT

Közel 55 millió forintos beruházással korszerûsítették a Béke
utca alsó szakaszát. A munkálatok, mellyel a lakók régi kérése
teljesült, a tavalyi év második felében zajlottak. 

A 2012. július elsejével kezdõdõ projekt során a Zala
Megyei Civil Információs Centrum jogi, közhasznúsági,
pénzügyi és pályázati szaktanácsadással, valamint társa-
dalmi felelõsségvállalással, forrásteremtéssel és informa-
tikai tanácsokkal is segítette a hozzá forduló civileket, és
fontos szerepet játszott a magyar-külhoni partnerségi kap-
csolatok kialakításában is. A 2014. december 31-én záru-
ló projektidõszak alatt a megye civiljei közel 1900 óra idõ-
tartalmú tanácsadást vettek igénybe szakembereinktõl. 

A projekt idõtartama alatt 119 alkalommal tartottunk
civil információs napokat a megye különbözõ települé-
sein. Ezen alkalmakkor bemutattuk a Civil Információs
Centrum munkáját, ismertettük az éppen aktuális pályá-
zati lehetõségeket (NEA, NCSSZI, USZT, Visegrádi Alap,
Erasmus+), illetve jogi, pénzügyi és közhasznúsággal
kapcsolatos segítséget is nyújtottunk. Az információs
napok keretében több mint kétezer fõt sikerült elér-
nünk.  

Partnerségi információs napjainkat elsõsorban me-
gyei települések polgármestereinek, közszférából érke-
zõknek és helyi civileknek szerveztük, melyek során a Ci-
vil Információs Centrum munkájának bemutatásán túl
együttmûködési lehetõségeket kerestünk az aktuális tele-
pülés vezetõivel és civiljeivel. 

A Zalaegerszegi Televízióval együttmûködve havi két
alkalommal biztosítottunk médiamegjelenést a megyei ci-

vil szervezeteknek, akik a „Szolgálnak és Szolgáltatnak”
címû mûsor keretében mutathatták be tevékenységüket a
nagyközönségnek, illetve népszerûsíthették aktuális
programjaikat. A felkínált lehetõséggel a megye közel 30
szervezete élt. 

2013 októberétõl képzéseket indítottunk civil szerve-
zetek tagjai, valamint köztisztviselõk, közalkalmazottak
részvételével személyi, társas és vezetõ kompetenciák
fejlesztése, kommunikációs és konfliktuskezelõ tréning,
valamint sikeres csapatépítõ, sikeres vezetõ témakörök-
ben. Zalaegerszegen, Keszthelyen, Nagykanizsán és
Bagodban negyvenórás képzéseket tartottunk októbertõl
decemberig, összesesen hét alkalommal. 2014-ben alap-
szintû pályázatíró képzésünkön negyvenhárom fõ, uniós
pályázatíró workshopunkon ötvenhét fõ vett részt. Képzé-
seinkrõl 200 fõ kapott tanúsítványt.

Mindezen feladatok mellett elektronikus hírlevelet in-
dítottunk el, melyet kéthavi rendszerességgel küldtünk ki
1500 címzettnek. A civileket érintõ legfontosabb híreket a
napi rendszerességgel frissített honlapunkon
(www.zalacivil.hu) tettük közzé. Híreink mellett több civil
szervezetnek biztosítottunk lehetõséget saját cikkeik
megjelentetésére honlapunkon. Ezenfelül elkészítettük a
megye civil referenseinek adatbázisát, és folyamatosan
bõvítettük ügyfél-adatbázisunkat, amely jelenleg közel
2.500 címet tartalmaz.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sikeres projekten van túl a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2012-ben elsõ alkalommal hirdette
meg a Civil Információs Centrum címet az ország civil szervezetei számára, me-
lyet Zala megyében a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület nyert el. A megyei
Civil Információs Centrum legfõbb feladata a helyi civil szféra munkájának ösz-
szehangolása, illetve a közszféra és a vállalkozói szektor civilekkel való haté-
konyabb együttmûködésének elõsegítése volt.

Zala Civil Életért Közhasznú Egyesület
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 47–51.

SZÍNES ÉTELEKKEL, MELEGÍTÕ FÛSZEREKKEL
EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS A TÉLI HÓNAPOKBAN
A karácsonyi és szilveszteri nagy falatozások után itt az ideje,

hogy egy kicsit foglalkozunk testünk karbantartásával. Az új esz-
tendõvel ráadásul beköszöntöttek a mínuszok, ilyenkor fogéko-
nyabbak lehetünk a különféle fertõzéses megbetegedésekre
azonfelül, hogy a borús idõ hangulatunknak sem kedvez. Mind-
ezek ellen tehetünk táplálkozással, ha a következõk szerint vá-
lasztjuk meg ételeinket. 

SZERENCSEHOZÓ KÉMÉNYSEPRÕK
ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK A VÁROSHÁZÁN

Monori Krisztina

Tizenöt éve kívánnak a polgármesteren keresztül boldog új
esztendõt a város lakóinak a kéményseprõk. Az idei év elsõ mun-
kanapján Balaicz Zoltán polgármester fogadta hivatalában a
Lángõr 94. Kft. képviselõit, Havasi Zoltán igazgatót és Kerkai
László kéményseprõt.
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A rendezvényt Szakál Szilárd
atya, a kertvárosi plébániatemp-
lom lelkipásztora nyitotta, a kis
közösség szeretetteljes fogadta-
tásával. A Bandi Cica Montessori
Óvoda gyermekei elõadták a Ka-
rácsony, a szeretet ünnepe címû
ünnepi mûsorukat. Magyar és
angol nyelven is hallhatott verse-
ket, dalokat a közönség, hiszen
az óvoda életében nagy hang-
súlyt kap a világra való nyitott-
ság, az idegen nyelvek tisztelete,
a mindennapos angol nyelvi ta-
nulás lehetõségének biztosítása.
A mûsort  Jakobovics Angéla,
Czernó Péterné és Szabó-Huj-
ber Éva pedagógusok tanították
be. Közremûködtek: Jakobovics
Árpád hegedûmûvész, gordon-

kán Jakobovics Nikoletta és ta-
nítványa Lili Marleen Moser, va-
lamint Zumbók Gábor gitáron.  

Nagy Beáta, a Bandi Cica Já-
tékpedagógiai Alapítvány elnöke
elmondta, hogy a civil szervezet
által mûködtetett Bandi Cica
Montessori Óvoda és a 6 családi

napközibõl álló Bandi Cica Csa-
ládi Napközi Hálózat közös ün-
nepélye kifejezi az intézményeik
közti egységet, összetartozást.
Erõsíti az alapítvány azon törek-
véseit, amely szerint Zalaeger-

szegen olyan, pedagógiailag
színvonalas, de kislétszámú,
családbarát  gyermekellátási for-
mákat  kívánnak fenntartani,
amelyek hosszú távon képesek
szolgálni a családok igényeit, az
elsõ közösségbe kerüléstõl az is-
kolakezdésig.

BANDI CICA KARÁCSONYA
A KERTVÁROSI TEMPLOMBAN

Ünneplõbe öltözött óvodások kedves pásztorjátéka, énekek,
versek csendültek fel magyar és angol nyelven, a zalaegersze-
gi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve plébániatemplom falai között,
2014. december 20-án délután, a Bandi Cica Játékpedagógiai
Alapítvány ünnepélyes  karácsonyi rendezvényén. 

TÁRSAS KAPCSOLATOK
ELVESZTÉSE

Fülünk az egyik legfontosabb
érzékszervünk. Nem csupán a
hangok érzékelését, a térbeli tájé-
kozódást teszi lehetõvé, hanem a
kölcsönös megértést és az embe-
rek közötti kapcsolattartást is. Ezért
hallásunk csökkenése, elvesztése
komoly akadályát jelentheti annak,
hogy teljes életet éljünk. „Tapaszta-
latom szerint azok a hallásveszte-
séggel élõ emberek, akik nem ke-
zeltetik problémájukat, idõvel elzár-
kóznak a külvilágtól, befelé forduló-
vá válnak. Ennek oka, hogy nem
értik meg pontosan, mit mondanak
nekik, és kényelmetlennek érzik,
hogy gyakran vissza kell kérdez-
niük. Sokszor elõfordul, hogy nem
csupán környezetük elõtt szégyel-
lik a dolgot, még maguknak sem
merik bevallani, hogy valóban baj
van.” – meséli nekünk Ónodi Fanni
hallásspecialista, a zalaegerszegi
Amplifon Hallásközpont vezetõje.
Az érintettek számára tehát a hal-
láscsökkenés az elszigeteltség ér-
zését hozza magával, amely súlyo-
sabb esetben akár depresszióhoz
is vezethet.

NE KÉSLEKEDJEN,
NEHOGY KÉSÕ LEGYEN!

A halláscsökkenés okozta kö-
vetkezmények hallókészülék se-
gítségével a legtöbb esetben orvo-
solhatóak, ennek ellenére manap-
ság még mindig nagy az ellenállás
az emberekben. Ahelyett, hogy se-
gítséget kérnének, inkább elszige-

telõdnek, visszahúzódnak. Sajnos
az is közrejátszik, hogy nem is
olyan könnyû észlelni a tüneteket.
„A halláscsökkenés általában las-
san és fokozatosan jelentkezik, így
egy megszokott állapottá válik,

mely nagyban megnehezíti felis-
merését. Kezdetben csak néhány
hang tûnik el, nem az összes.
Ezért is érdemes évente ellátogat-
nunk egy szûrõvizsgálatra, ahol ki-
derülhet, ha baj van.” – mondja
Ónodi Fanni. A szakember nem
gyõzte hangsúlyozni, milyen fon-
tos, hogy idõben eljussunk egy
hallásspecialistához. Bármilyen
furcsán is hangzik, a hallást is el
lehet felejteni. „Az agyunk hallás-
központja hosszantartó halláská-
rosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különbözõ za-
jok, hangok és dallamok. A hang-
minõség a hallásveszteség foká-

nak megfelelõen nem csupán hal-
kabbnak hangzik, a halláskároso-
dás típusának megfelelõen torzí-
tott formában, hamisan rögzül. Ha
túl sokat várunk, akkor lehet, hogy
már késõ lesz, és a legmodernebb
hallókészülékkel sem tudunk segí-
teni. A hangok valóban hangosab-
bak lesznek, de az érintett ennek
ellenére sem fogja érteni a beszé-
det.” – világított rá a probléma lé-
nyegére a szakember.

MIT TEGYEN, HA SZERETNE
ELLÁTOGATNI

EGY HALLÁSVIZSGÁLATRA?

Az Amplifon téli megelõzõ
kampányának köszönhetõen
most lehetõsége van arra, hogy
részt vegyen egy ingyenes, teljes
körû hallásvizsgálaton. A világ ve-
zetõ gyártóinak készülékeit kipró-
bálhatja, és akár otthoni környe-
zetben is tesztelheti. A vizsgála-
tokra nem kell várni, hiszen min-
denki idõpontot kap, és személyre
szabott ellátásban részesül. Érde-
mes tehát most bejelentkezni!
Bejelentkezés: 06 (92) 345-227.

ÚJÉVI FOGADALOM: A HALLÁS NEM JÁTÉK
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és

teljesebb életet fognak élni, mint azelõtt. Talán nem is gondol-
nánk, hogy hallásunk egészsége milyen óriási hatással van éle-
tünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafi-
gyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késõ lesz.
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A könyvet december végén mu-
tatták be a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Az eseményen
részt vett többek között Vadvári Ti-
bor alpolgármester, dr. Schweitzer
Gábor, az MTA Jogtudományi Inté-
zetének tudományos fõmunkatár-
sa, valamint Siklósi Vilmos, a Zala-
egerszegi Zsidó Hitközség elnöke.

Paksy Zoltán a kötettel kapcso-
latban elmondta, volt egy nagy
problémájuk a kutatás során: nem
voltak igazi forrásaik, hiszen a hit-
község korabeli iratai megsemmi-
sültek. A témával kapcsolatos in-
formációkat levéltári iratokból gyûj-
tötték ki, ezenkívül több kisebb ku-
tatás is zajlott az elmúlt évtizedek-
ben, ami könnyítette a munkát. A
szerzõ szerint a könyv mindenki-
nek hasznos lehet, akit érdekel a
város története. A helyi zsidóság
múltja nélkül ugyanis szegényebb
lenne a város. A történész úgy lát-
ja: megítélés kérdése, hogy a zsi-
dóság milyen szerepet játszik az
ország történetében. Vannak szél-
sõséges, a valóságtól elrugaszko-
dott nézetek is. Országos szinten
elmondható, hogy komoly gazda-
sági szerepük volt. Zalaegersze-
gen ennél kisebb, de a helyi ipar,
kereskedelem és civil társadalom
szempontjából mindenképpen fon-
tos.

A hétszáz példányban megje-
lent könyv a holokauszt emlékévre
létrejött miniszterelnökségi civil

alap támogatásával jelent meg. A
fotókkal és korabeli dokumentu-
mokkal illusztrált kiadvány az elsõ
zsidó családok betelepülésétõl
kezdve egészen a rendszerválto-
zás utáni idõkig – a hitközség újjá-

szervezéséig – számol be a törté-
nésekrõl. Kapiller Imre kezdetekre
vonatkozó kutatásaiból kiderül: az
1720-as éveket megelõzõ idõkbõl
a zalai zsidósággal kapcsolatban
nem rendelkezünk adatokkal. Egy
1727-es összeírás azonban már
említ „Salamon és Dávid nevû” zsi-
dót, akik posztóval, vászonnal és
mézzel kereskedtek. Az 1850-es
népszámlálásból az látszik, hogy
Zalaegerszeg népessége 3485 fõ

volt, és 564 izraelita lakta a telepü-
lést. A zsidó lakosság száma azon-
ban csak a kezdetekhez képest
számít jelentõs arányú növekedés-
nek. Az 1700-as évek közepén
ugyanis Padányi Bíró Márton püs-
pök kitiltott minden zsidót, kereske-
dõt és iparost a városból, így szá-
muk átmeneti idõre visszaesett.

A könyvben szó esik többek kö-
zött a zsidóság reformkori politikai
szerepérõl, a város kiegyezés utá-
ni társadalmi, gazdasági életérõl, a
századfordulóról és a Horthy-
korszakról is. Paksy Zoltán kutatá-
sai kiemelten tárgyalják a zsidótör-
vényeket, a szélsõjobboldali tér-
nyerés körülményeit, a munkaszol-
gálatot és a holokausztot, csakúgy,
mint az 1945 utáni újrakezdést.

A kötet érdekessége, hogy a
zsidóság történetén keresztül fel-
elevenedik egy kisváros több év-
századának mindennapi élete és
hangulata, bepillantást nyerhetünk
továbbá néhány család (Fenyvesi,
Erõs, Schütz) életútjába, családfá-
jába is. Talán kevesen tudják, de a
városban hajdan élt Schütz Sándor
kékfestõ (aki 1865-ben nyitotta
meg a Kazinczy tér és Jákum utca
sarkán – ma is álló – mûhelyét)
egyik dédunokája Schütz Ila Jászai
Mari-díjas színmûvész volt.

A Zalaegerszegi zsidóság törté-
nete címû kötet napjainkig kalau-
zolja el az olvasót, hiszen a helyi
zsidó hitközség és a  Béke-Shalom
Baráti Társaság jelenlegi helyzeté-
rõl, tennivalóiról is olvashatunk.
Napjainkban az egyik legnagyobb
problémát az elöregedés jelenti a
hitközség számára, hiszen a fõvá-
rossal ellentétben a vidéki zsidó-
ság körében kevés az olyan fiatal,
aki vállalja kötõdését és identi-
tását.

KÖTETBEN A HELYI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE
A GAZDASÁGI ÉS CIVIL ÉLET FONTOS SZEREPLÕI VOLTAK

A 2014-es holokauszt emlékév méltó lezárásaképp egy átfogó
tanulmánykötet látott napvilágot a zalaegerszegi zsidóság törté-
netérõl. Kapiller Imre és Paksy Zoltán szerzõk (az MNL Zala Me-
gyei Levéltárának történészei) a betelepüléstõl egészen napjain-
kig dolgozták fel a helyi zsidóság 18–20. századi életmódját, vala-
mint politikai, társadalmi és gazdasági szerepét.

A kötet szerzõi
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A helyi városvédõk elsõ elnöke
dr. Szilvás Rudolf fõorvos, egykori
kórházigazgató volt, titkárrá pedig
dr. Kocsis Gyulát választották. Az
alapítók között ott találjuk többek
között Jagasics Bélát, Kováts Fló-
riánt, Kiss Gábort, Orbán Hota Sán-
dort és Vértényi Jenõt is. 1991-tõl
2013-ig dr. Vándor László, ma már
nyugalmazott múzeumigazgató töl-
tötte be az elnöki posztot. A jubileu-
mi ülésen ezért õ értékelte az egye-
sület eddigi tevékenységét, köz-
életben betöltött szerepét.

Mint mesélte, 1989-ben nem
elõzmény nélküli volt az a gondolat,
hogy jöjjön létre egy városvédõ
egyesület. A századelõn már mû-
ködött ugyanis egy városszépítõ
társaság Zalaegerszegen, melyet
akkor a polgárosodás hívott életre.
A rendszerváltozás éveiben ismét
felerõsödtek ezek az elgondolások.
Vándor László úgy emlékszik: a
kezdeti mûhelytitkokról kevés dolog
maradt fenn, csak a kedves emlé-
kek és az alapító okiratok. Talán
Kováts Flóriánnak (a VMK egykori
igazgatójának) a fejébõl pattant ki
elõször az ötlet, hogy jöjjön létre
egy városvédõ civil szervezet. So-
kan támogatták a javaslatot, hiszen
az volt a cél, hogy polgárosodjon a

város, és legyen arculata a belvá-
rosnak.

Ez utóbbihoz persze egyfajta
szemléletváltásra is szükség volt,
annál is inkább, mert Zalaegerszeg
lakosságnak jó része a ’60–70-es
években a környezõ falvakból tele-
pült be. Õk nyilván nem kötõdtek
annyira a város régi épületeihez,
mint a tõsgyökeresek, akiknek a
száma viszont kevés. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a régebbi
történelmi múltra visszatekintõ vá-
rosokban sokkal hatékonyabban
tudnak mûködni az efféle civil kez-
deményezések. Igazi szemléletvál-
tás épp ezért még mindig nem tör-
tént a városban.

Az egykori elnök szerint ez
szülte többek között az egyesület
kezdeti gyermekbetegségeit is: az
induláskor sok vállalkozó csatlako-
zott hozzájuk, akik gazdasági/poli-
tikai szerepet is szántak a társa-
ságnak. A kilencvenes évek elején
200 fõs volt a tagság. Mikor kide-
rült, hogy itt nem aktív politikai
egyesülésrõl van szó, a létszám le-
apadt.

Vándor szerint az egyesület
fénypontja a letisztulást követõ tíz-
tizenkét év volt. Sok mindent elér-
tek, de voltak kudarcok is. Listázták
többek között a megõrzendõ épüle-
teket, segítettek új neveket találni a

rendszerváltozás szellemében át-
keresztelt utcáknak. A belvárosi át-
építéseknél pedig próbálták arra
ösztökélni a várost és a tervezõket,
hogy a régi homlokzatokat õrizzék
meg, vagy építsék be az új épüle-
tekbe. Ezek sajnos nem mindenhol
sikerültek jól. Az egyesület elsõ
nagy akciója nyomán emléktábla
került a Deák térre a bíróság épüle-
te elé, jelezvén: itt állt valamikor az
egerszegi vár. Az emléktábla-állí-
tásnak azóta is hagyománya van a
városban. Kudarcként emlékeznek
arra, hogy a ’90-es évek végén egy
védett homlokzat az „éj leple alatt”
leomlott az Ady utcában. A város
egyik nevezetességének, a Becsali
csárdának a lebontása pedig el is
vette a kedvüket egy idõre. Küzdöt-
tek a megmentésért, de nem sike-
rült.

A 2000-es évek elején Boda
László vezetésével létrejött a Vá-
rosesztétikai Társaság is, így közös
erõvel tudtak kiállni az ügyekért. A
civilek egyöntetû véleménye szerint
az egyesület legnagyobb sikere az,
hogy megakadályozták a zsinagó-
ga melletti parkoló beépítését. (A
tervek szerint szálloda épült volna
oda a 2000-es évek elején.) Ez volt
az egyedüli olyan akciójuk, melynél
sikerült a közvéleményt is „felkor-
bácsolni”, és a lakosságot is aktivi-
zálni. Csalódás viszont, hogy az
évek óta üresen álló épületek (ru-
hagyár, Zóna étterem, egykori
leánykollégium, Balaton szálló)
hasznosítása érdekében nem sike-
rült hatékony lépéseket tenniük, és
a piac melletti Mérlegház is lebon-
tásra került. Az ígéretekkel ellentét-

ben pedig nem is építették fel újra a
tér egy másik pontján.

2013-tól Czeglédy András épí-
tész vezeti az egyesületet, aki sze-
rint a társaság a város fejlõdésének
egy kritikus idõszakában jött létre. A
rendszerváltozást követõ években
(de akár évtizedekrõl is beszélhe-
tünk) sok minden képlékeny volt. Az
értékek védelme pedig gyakran

szembe ment a fejlesztési elképze-
lésekkel. Elnöksége alatt az egyik
legnagyobb harc a Dísz téri platá-
nok megmentése volt. Csak egy él-
te túl az átépítést. Az elnök sajnálja,
hogy a tér esetében csak a fákra
koncentráltak, és a tervrajzokra
nem. Jobban kellett volna arra is fi-
gyelniük, hátha sikerült volna módo-
sításokat elérni.

A városvédõk szerint új kihívá-
sok mindig lesznek. A megmaradt
városképért pedig ezután is küz-
deni kell. Fontos, hogy olyan em-
bereket találjanak, akik tényleg
akarnak tenni a városért, mind-
eközben a városvezetéssel és a
lakossággal is meg kell találni a
közös hangot a sikerek érdeké-
ben.
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Zalaegerszeg belvárosában, kedvezõ árakkal, barátságos környezetben, szakmailag
felkészült csapattal várunk minden korosztályt. Moveland Mozgásmûhely

(Kossuth u. 47–51. Tel.: 30/4450-111)

b. k.

A könyvbemutató során el-
hangzott, 36 faluban mérték fel a
gyümölcsállományt, de nagyon
fogynak a fák, ezért nehéz volt
gyûjteni. A valamikori fajtákból
mindössze 5 százalék lelhetõ még
fel. A könyvben egyébként a láto-
gatható kertek listája is szerepel,
ugyanis a hagyományos paraszti
kert és gyümölcsös elrendezése
önmaga is tanító jellegû. Csak
annyi fát ültettek, amennyi a csa-
ládnak kellett, mindig a legjobb faj-
tákat tartották meg, viszont min-
den célra volt gyümölcsük (friss fo-
gyasztású, tárolható, aszalni való,
korai és késõbbi érésû, pálinkának
való). A felmérés az egykor volt
magasfokú gasztronómiai igé-

nyességre is rávilágított. Az õsi faj-
ták nem igényeltek vegyszeres ke-
zelést, hosszú életûek voltak, s
akadt, amelynek a termése 2–3
évig eltartható volt. 

– Olyan gazdagok vagyunk és
mégis olyan szegények, mert nem
tudunk mit kezdeni ezzel a gaz-
dagsággal. Nincs Európában még
egy hely, amely ilyen gazdag gyü-
mölcsökben – mondta Kovács
Gyula, a könyv egyik szerzõje,
hozzátéve, õ a ’80-as években
kezdte gyûjteni az õsi fajtákat, me-
lyek fele 2010-re már teljesen elve-
szett. A helyzet azóta tovább rom-
lott. Erre a problémára kívánják irá-
nyítani a figyelmet a többi szerzõ-
vel, Darázsi Zsolttal, Halász Ele-
mérrel, Szakné Bor Tímeával, Kiss
Andrással és Ambrus Lajossal. 

A fajtamegõrzést segítik az
egyre inkább terjedõ „tündérker-
tek”, ahol adott közösségek vállal-
ják önkéntesen a feladatot. Jelen-
leg több mint 100 ilyen közösség
mûködik, s a gyümölcsészeti tu-
dást a gyerekeknek is igyekeznek
átadni.

A képekkel gazdagon illusztrált
kiadvány a 101 almafaj mellett ta-
nácsokat ad szaporítás, felhasz-
nálás, gyógyászati cél terén, re-
cepteket kínál bõséges szakirodal-
mi ajánlással együtt. 

A könyv a Göcsej Természetvé-
delmi Alapítvány kiadásában je-
lent meg. A szerzõk a folytatást
tervezik, hiszen összesen 1200
gyümölcsfajt mértek fel. A követ-
kezõ könyv a körtérõl szól majd. 

FOGYNAK A FÁK, VESZIK A TUDÁS
KÖNYV A GÖCSEJI–ÕRSÉGI ALMAFÁKRÓL

„Göcsejnek gyümölcse jó is, sok is – régen még több volt” –
mondta 100 évvel ezelõtt Gönczi Ferenc. A mai szakemberek vé-
leménye, az egykori almafajok 5 százaléka lelhetõ már csak fel,
pusztulnak a fák, elmennek az emberek és velük megy a tudás is.
Többek között ezért született egy hiánypótló könyv zalai szerzõk
munkája nyomán, mely az õsi göcseji és õrségi almafajtákból
mutat be 101-et.

Kedves Laci! Miben rejlik a te
crazy-pop-od? Annyira hedo-
nista a világ, hogy már csak a
humor ad reményt az emberek
számára? Monok Balázs vizuá-
lis kultúra tanár többek között
ezeket a sorokat írta abba a
rögtönzött levélbe, mellyel a
Keresztury VMK-ban megnyitot-
ta barátja, Karácsonyi László
képzõmûvész tárlatát.
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A celldömölki születésû, de Bu-
dapesten élõ Esterházy-díjas alko-
tó már többször is járt Zalaeger-
szegen, hiszen rendszeres vendé-
ge a „Könyörgöm, akasszuk fel!”
kiállítássorozatnak. Egyéni tárlata
azonban most nyílt a városban

elõször. Karácsonyi László, vagyis
Les Xmas (Leslie Christmas)
crazy-pop-ja sokféle elembõl tevõ-
dik össze. Mint azt a mûvészneve
is jelzi, kicsit pop-art-os, az alkotá-
sait – izgõ-mozgó, villogó, sokszor
játékokból felépített kompozícióit –
szemlélve viszont dadaista ele-

mek is feltûnnek. A Michelangelo
puttóira emlékeztetõ figurák per-
sze egy klasszikus irányt is adhat-
nának mûvészetének; csakhogy
ezek az angyalkák korántsem
olyanok és korántsem olyan kör-
nyezetben látjuk õket, mint a mû-
vészettörténet-könyvekben. 

A kiállítás címe – „Angyali buk-
fencek” – is valamiféle játékos tréfá-
ra, fonák helyzetekre, na és esen-
dõségre utal. Merthogy Karácsonyi
világában az angyalok is járnak vé-
cére (ami a karácsonyi nagy
eszem-iszom után különösen vic-
cesnek hat), a végtermék viszont le-
het, hogy márvány színû (Holy shit).
Nemcsak ikonok és vallási szimbó-
lumok, hanem meseszereplõk,
„agyonhájpolt” õslények, robotok és
úgy általában az egész fogyasztói
és médiakultúra kerül egy páratlan
tárlat keretében kifigurázásra.

A szellemiség azonban csak
egy dolog – hiszen sok kortárs
mûvészre jellemzõ ez a kritikai
hangvétel – Karácsonyinál talán
még fontosabb az a folyamat, míg
az ötlettõl eljut a kész alkotásig.
Aprólékos munkával, komoly tech-

nikai és fizikai szakértelemmel
építi fel, állítja össze interaktív
szoborkompozícióit. Egy új
(játék)világ tárul fel elõttünk eroti-
kusan pózoló Törpillával, rúdon
pörgõ szarvassal, bevásárlókocsit
toló dinoszaurusszal. Mágikus do-
bozokba leshetünk be gyermeki
kíváncsisággal – I wanna (never)
grow up –, ahol meglepõ dolgokat
láthatunk. Angyalt fegyverrel, vagy
éppen csodásan forgó angyali tes-
tet – patkány arccal.

A képzõmûvész – aki a tárlat-
nyitón szerényen meghúzódott a
közönség soraiban – honlapján ol-
vasható ars poeticájában ad vá-
laszt különös fantáziavilágára.
Úgy érzi, dinók és emberek egy jó
darabig együtt éltek (ez utóbbiak
jócskán csipegettek a 2 méteresre
növõ csiperkékbõl), majd drámai
szakadás történt. Munkái ezt a
kort dolgozzák fel áttételesen;
„mintha egy prehistorikus gyer-
mekszoba poszttraumatikus,
crazy-pop-os csillárjának fényszó-
ró tükördarabkái lennének.”

A tárlat január 27-ig látogatható
a Gönczi Galériában.

ANGYALI BUKFENCEK ÉS DINÓ-SHOPPING
KARÁCSONYI-FANTÁZIAVILÁG A VMK-BAN

A PARKOLÓ MARADT, A CSÁRDA NEM
MÉRLEGEN A VÁROSVÉDÕ EGYESÜLET 25 ÉVE
Év végén ünnepelte 25. születésnapját a város egyik legrégibb

civil szervezete, a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület. A Göcseji
Múzeumban megtartott összejövetelen az alapítók és a jelenlegi
vezetés felelevenítették az elmúlt évtizedek történéseit. A társa-
ság egy történelmi pillanatban, 1989-ben jött létre. Ekkor kezdett
aktivizálódni a civil társadalom, sok helyen jöttek létre város- il-
letve faluvédõ egyesületek.

Boda László, dr. Kocsis Gyula, dr. Vándor László és Czeglédy András

Darázsi Zsolt
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2015. FEBRUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 01. 19. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 01. 20. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 01. 21. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 01. 22. 13–17 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 01. 21. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 01. 22. 13–17 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 01. 21. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 01. 22. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 01. 19. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 01. 20. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 01. 14. 13–17 óra Ady-iskola
2015. 01. 15. 7–14 óra

Páterdombi SZK. 2015. 01. 13. 9.30–12 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 01. 21. 12–17 óra Landorhegyi-iskola
2015. 01. 22. 7–14 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 01. 12. 13–17 óra Izsák-iskola
2015. 01. 13. 7–13 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 01. 19. 7–14 óra Petõfi-iskola
2015. 01. 20. 13–17 óra

Dózsa Ált. Iskola 2015. 01. 21. 7–14 óra Dózsa-iskola
2015. 01. 22. 13–17 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2015. 01. 19. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 01. 20. 13–17 óra

Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 01. 21. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 01. 22. 13–17 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 01. 14. 9–15 óra Kölcsey-gimnázium
2015. 01. 15. 9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola 2015. 01. 19. 13–17 óra Öveges-iskola
2015. 01. 20. 7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 01. 14. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2015. 01. 15. 9.30–15 óra

Csány László SZK. 2015. 01. 14. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2015. 01. 15. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2015. JANUÁR 28. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerint napokon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015.  február 6. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-
ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Cso-
portnál (8900 Zalaegerszeg, 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 iga-

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

Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a soron következõ
ülésén, várhatóan a 2015. február 16. napján. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az
Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
szállás-

használati
díj (Ft)

Átalszegett u. 23/a

A fsz. 3. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

B fsz. 14. 36 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

B tetõtér 59. 31 1 elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, összkomfort 179 5.549

B tetõtér 61. 42 1,5
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 7.518

B tetõtér 62. 41 1,5
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 7.339

JANUÁR 17-ÉN, SZOMBATON 17 ÓRÁTÓL KERÜL A SOR
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

A ZALAEGERSZEGI PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM
AMI LEÁNYKARÁNAK HANGVERSENYÉRE.

Vezényel: LADVENICZA ÉVA

Vendég: PODHORSZKY GÁBOR gitármûvész

RENDEZVÉNY-
SZERVEZÕK

FIGYELMÉBE
Zalaegerszeg hivatalos

weboldala – a www.zalaeger-
szeg.hu – hírportálként is
funkcionál, azaz a kezdõol-
dalon 0–24 óráig olvashatók
a várost érintõ legfrissebb
hírek, események és progra-
mok. 

A városi portál életre hívásá-
val évek óta mûködik az a fo-
lyamat, hogy a városban mûkö-
dõ kulturális és sportintézmé-
nyek, rendezvényszervezõ cé-
gek, civil szervezetek elküldhe-
tik a szerkesztõségbe a terve-
zett rendezvényeik idõpontját
és a programok részleteit. 

A programajánló azonban
még nem teljes, így ezúton
kérjük Önöket, mihamarabb
küldjék el a következõ e-mail
cím egyikére a 2015. évi ren-
dezvényükrõl szóló néhány
soros ismertetõjüket:
beata.bogar@ph.zalaegerszeg.
hu vagy sajto@ph.zalaeger-
szeg.hu 

Az elküldött programokról
szóló leírást felhasználjuk a vá-
ros 2015. évi rendezvénynaptá-
rához is.

EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK!

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZÕJÉNEK

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁSA A JÖVEDÉKI ADÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

A MAGÁNFÕZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Tájékoztatom Zalaegerszeg lakosságát, hogy a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös sza-
bályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szabályozása a ma-
gánfõzés (saját tulajdonú desztillálóberendezésen, saját tulaj-
donú gyümölcsbõl, saját fogyasztásra történõ párlatfõzés) te-
kintetében 2015. január 1-i hatállyal változott.

2015. január 1-jét követõen a magánfõzéshez továbbra sem kell
engedélyt kérni, de a magánfõzésre szolgáló desztillálóberendezés
tulajdonjogának megszerzését a tulajdonszerzést követõ 15 napon
belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január
1-jét megelõzõen történt, 2015. január 15-ig be kell jelenteni a lakó-
hely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A magánfõzõ évente legfeljebb 50 liter párlatmennyiséget állíthat
elõ, amely után adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgy-
évet követõ január 15-ig kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkor-
mányzati adóhatósághoz.

Ha a magánfõzõ nem állított elõ tárgyévben párlatot, akkor nem
keletkezik adott évre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

A 2015. évben a magánfõzõ által elõállított párlat utáni jövedéki
adóról a bevallás benyújtásának határideje 2016. január 15. 

Az adó mértéke: 1.000 Ft/év.

A bejelentési és bevallási nyomtatványok az önkormányzati adó-
hatóság irodahelyiségében (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
III. emelet 302. iroda), valamint a www.zalaegerszeg.hu honlapon el-
érhetõek. 

Érdeklõdni helyi jövedéki adó ügyben telefonon a 06/92-502-100
telefonszámon a 218-as melléken lehet, vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Adóosztályának 302. irodahelyiségében ügyfélfo-
gadási idõben kedden, szerdán és pénteken 8.00–12.00 óráig, ked-
den délután 13.00–16.30 óráig és szerdán délután 13.00–18.00 óra
között lehet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Adóosztálya

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”, 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET A
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 2015. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok. A gyermekek fejlesztése a szabályozó dokumentumok elõírása szerint,
részvétel a nevelõtestület, az alkalmazotti közösség mindennapi munkájában.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
• Fõiskola, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással össze-

függõ kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továb-

bításához (3. személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Salamonné Tamás Marianna nyújt, a
06-92/598-731-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: I/08-03/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Csak felbélyegzett válaszboríték esetén küldjük vissza a
pályázati anyagot. Személyes átvételre 2015. február 20-ig van lehetõség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG Hetilap – 2015. január 13.
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja – 2015. január 13.



Fehér László, a ZTK FMVas
férfi tekecsapatának játékos-
edzõje: – Az elmúlt esztendõ jól si-
került számunkra, s remélem, hogy
az idei is hasonló lesz. 2015-ben is
jó lenne  a Szuper Ligában megsze-
rezni az ezüstérmet, és a nemzet-
közi porondon jól szerepelni. A ma-
gyar férfi- és nõi együttes szövetsé-
gi kapitányaként eredményes sze-
replést várok  a vb-n. Remélhetõen
formája alapján több egerszegi játé-
kos is ott lesz a vb-n.
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MIT HOZ(HAT) 2015 VÁROSUNK SPORTÉLETÉBEN?
BIZAKODÓ VEZETÕK, EDZÕK ÉS SPORTOLÓK

Az új év eleje számos területen, így a  sportban  is  a tervezgetés idõszaka.  Zalaegerszeg  sportéletében jól ismert szakembe-
reket,  sportolókat kérdeztünk arról, mit várnak a  2015-ös évtõl?

Szakály István, a Zalaszám
ZAC ügyvezetõje: – Az elmúlt év-
ben jól teljesítettünk. Remélem,
eredményeinket elismeri az önkor-
mányzat az anyagi támogatások
terén. Bízom abban, hogy szakmai
téren hasonló sikereket érünk el,
mint 2014-ben, s legalább  két

ZAC-os atléta ott lesz világverse-
nyen, valamint legalább egy tucat
egerszegi versenyzõ ölti fel a cí-
meres mezt. Az idei évben megva-
lósul  a  városi sportcentrumban a
pályánk felújítása, így a jövõben
több országos versenyt rendezhe-
tünk, közmegelégedésre.

Gáspár Dávid, a
Zalakerámia ZTE ko-
sárlabdacsapatának
játékosa: – Számom-
ra a legfontosabb,
hogy súlyos térdsérü-
lésembõl mielõbb ma-
ximálisan felépüljek.
Remélem, rám és a
csapatra is sikeresebb
esztendõ köszönt, s a
fiúk rátalálnak a he-
lyes útra. Ami konkré-
tan azt jelenti, hogy a
ZTE biztosan kiharcol-
ja a bent maradást az
élvonalban. Nyáron le-
jár  a szerzõdésem, s
ha maradok, akkor re-
mélhetõen több év
után olyan keret alakul
ki a ZTE-nél, amely si-
keres lesz,  s több évi
gyenge szereplés után
jól szerepel csapa-
tunk. A hétvégén végre ismét gyõztünk.

Baján János, a ZTE ZÁÉV nõi
tekecsapatának edzõje: –  Biza-
kodom, hogy a  több éves hagyo-
mányokat folytatva a dobogón vég-
zünk. A csapatnál ez az elsõ évem,
és  fõleg egyéni teljesítmények te-
rén várok  többet a lányoktól. Sze-
retném elérni, hogy mindenki az
eddigi legjobbjánál többet akarjon.
A játékosoknak és a sportbarátok-
nak tehát jó egészséget és sikerek-
ben gazdag új esztendõt kívánok!

Az elsõ  hét  a ráhangolódás je-
gyében telt. A második héttõl nap-
közis rendszerben készül  a ZTE.
Az elsõ tréningen  egy újonc,
Skriba Máté tûnt fel a játékosok
között, egyelõre  próbajátékon van
a ZTE-nél, sorsáról késõbb  dönte-
nek. A labdarúgó a Haladás  játé-
kosa, õsszel kölcsönben Ajkán
szerepelt.  Késõbb érkezõ klubtár-
sával, a 22 éves, U–21-es  váloga-
tott középpályás Szakály Attilával
viszont már sikerült megállapodni.
A korosztályos  válogatott labdarú-
gó – aki 34 NB I-es mérkõzésen
szerepelt a  szombathelyi csapat-
ban – két és  fél évre lett a ZTE
játékosa. Több tehetséges  saját
nevelésû  fiatal is  a felnõttekkel
gyakorol. A sérültek közül Vittman
teljes értékû munkát végez,
Melczer és   a brazil Tanque  reha-
bilitációs tréningeken vesz részt. A
térdmûtéten átesett Grbics késõbb
kapcsolódik be az edzésmunkába.
Még további próbajátékosok ér-
kezhetnek,  viszont távozó is lehet
a csapatból, Kocsis Adrián védõ
és Czirjék  Zoltán kapus megfelelõ
ajánlat esetén távozhat a  ZTE-tõl. 

Az viszont biztos, hogy a ZTE el-
sõ edzõmérkõzésén január 14-én a

szlovéniai  Lendván, mûfüves pá-
lyán a BL csoportkörében szere-
pelt NK Maribor együttese  ellen
lép pályára. Bár egyre jobbak a kö-
rülmények Zalaegerszegen, egy
edzõtábort mégis beiktattak a
programba. Január 26–31. között
Sopronban edzõtáborozik a csa-
pat, a  táborozás során két  osztrák
csapattal játszik edzõmérkõzést.

Kocsárdi Gergely klubigazgató
elmondta:  a vezetés mindenképpen
elõrelépést  vár  a csapattól a tavasz
során. A jó  felkészüléshez igyekez-
nek  biztosítani a feltételeket, a töb-
bi már a  játékosokon múlik.
A ZTE edzõmérkõzéseinek
elõzetes programja:
Január 14. Lendva, 15.30:

NK Maribor–ZTE. 
Január 21. Balatonfüred, 17.00: 

Balatonfüred–ZTE.
Január 27.  Ritzing, 19.00:

ASK  Hortschrom–ZTE. 
Január 28. Ritzing, 16.00: 

Drassburg–ZTE.  
Január 30. St. Pölten, 10.00:

St. Pölten–ZTE. 
Február 7. Pápa:

Lombard Pápa–ZTE. 
Február  14. Zalaegerszeg,  14.00: 

ZTE FC–NK Csáktornya.

MEGKEZDTÉK A FELKÉSZÜLÉST
A MARIBOR ELLEN KEZD A ZTE FC
Több mint egy hónapos szünet után megkezdte felkészülését a

ZTE NB II-es labdarúgócsapata. Az elsõ napon a játékosokat
Végh Gábor, a klub többségi tulajdonosa köszöntötte.

Az ajánlat 2015. január 31-ig vagy a készlet erejéig tart!

Kocsárdi Gergely, a ZTE lab-
darúgócsapatának klubigazga-
tója: – Nagyon bízom abban, hogy
a tavaszi idényben jóval eredmé-
nyesebbek leszünk, mint az õsz fo-
lyamán. Mindenképpen elõrelé-
pést várok  a csapattól. Sorsolá-
sunk kedvezõ, bízom benne, hogy
kihasználjuk az ebben rejlõ lehetõ-

ségeket, és az elsõ  ötben vég-
zünk. A bronzérem megszerzését
sem tartom elérhetetlennek.  Re-
ményeim szerint, a bajnokság be-
fejezését követõen, a nyári átiga-
zolások során, célirányos erõsíté-
sekkel olyan keretet sikerül kialakí-
tanunk, amely jó eséllyel pályázik
a következõ idényben a feljutásra. 

Az egykori NB I-esek csatáját a ZTE FC nyerte.

Gáll Tamás, a  ZTE NKK ve-
zetõedzõje: –  Remélem, hogy
csapatom gazdasági helyzete
stabilizálódik, annál is inkább,

mivel több éve már a klasszikus
labdás csapatsportágakban mi
vagyunk a legjobbak  Eger-
szegen. Az új évben is jó lenne,
ha a lányok meglepnének egy-
egy bravúros gyõzelemmel. Ha-

todikak vagyunk a bajnokságban,
nagyon örülnék, ha ezt a pozíciót
a bajnokság végéig megtarta-
nánk.

Miután egykoron a ZTE fér-
ficsapatának játékosa voltam, na-
gyon szurkolok a fiúknak, hogy
minél elõbb kezdjék meg a felzár-
kózást, és biztosan maradjanak
bent az NB I A-csoportjában.

A gyõriek ellen az elsõ bravúrgyõzelem.

Fehér Ferenc, a Trió Eger-
szeg ZTC edzõje,  versenyzõje:
– Bizakodom, hogy az új évben  si-
kerül tavalyi eredményeinket meg-
ismételni, illetve valamivel túlszár-
nyalni. Fiatal tehetséges sporto-
lóinktól nemcsak csapatban, ha-
nem az egyéni versenyek során is

dobogós helyezést várok. Szeret-
nénk minél több rendezvényt lebo-
nyolítani. Abban is reménykedem,
hogy versenyeinken egyre többen
vesznek részt. Személyes vá-
gyam: szeretnék kijutni a Trail-o
vb-re és  ott eredményesen szere-
pelni.

Zalakerámia ZTE KK– Jászberényi KSE 74-72 (18-27, 18-11, 17-7, 21-27)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 900 nézõ.

ZTE NKK–Uniqa Euroleasing Sopron 79-89 (20-18, 29-28, 19-22, 11-21)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 250 nézõ.

Gyõri Elektromos SK–Z. Csuti Hydrocomp SK 4:8
NB I B-csoportos sakkmérkõzés. Gyõr.

AZ EMLÉKEZÉSEN

VOLT A HANGSÚLY
Zalaegerszegen, a Városi Sport-

csarnokban rendezték meg a Bole-
mányi János teremlabdarúgó emlék-
tornát. Balázs Zsolt, a ZTE egykori
kapusa, a torna szervezõje elmondta,
az elsõ hívó szóra jöttek a csapatok.
Bolemányi János neve még most is
jól cseng a focit szeretõk körében.

A tornán hirdettek eredményt, külön-
díjakat is kiosztottak, de lényeg az emlé-
kezésen, a barátságon volt. A csapatok-
ban ott láthattuk Galántai Tibort, Babati
Ferencet, Lendvai Miklóst, párat említve
a hazaiak részérõl. A Haladás csapatában
pályára lépett a sokszoros válogatott Illés
Béla is. A torna végeredménye: 1. Keszt-
hely, 2. Haladás VSE, 3. Nagykanizsa, 4.
Andráshida, 5. ZTE. Legjobb kapus: Koz-
ma Imre (ZTE), legjobb mezõnyjátékos:
Somfalvi Csaba (Haladás VSE). Gólkirály:
Szõcze Csaba (Keszthely.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
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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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

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.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. január 29. és február 26.

Kék zsák: 2015. január 30. és február 27.

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

Városunkban nemes hagyo-
mány, hogy évrõl évre ünnepé-
lyes keretek között köszöntjük
azokat a Zalaegerszegen élõ, pe-
dagógushivatásukat itt gyakorló
óvónõket, tanítókat, tanárokat,
akik 50, 60, 65 vagy 70 esztendõ-
vel ezelõtt kapták kézhez okleve-
lüket, ezzel is elismerve kiemel-
kedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagógus pályán el-
töltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény
elõkészítéseként továbbítanunk
kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, illetõleg
rubindiplomára érdemes nyugdí-

jas pedagógusok oklevélmásola-
tát, szakmai pályafutásukat be-
mutató életrajzát (munkahelyek,
jelenlegi pontos lakcím, telefon-
szám, a korábbi Díszoklevél má-
solatát); az aranydiploma-váro-
mányosoktól ezenfelül még a 30
év pedagógus munkakörben el-
töltött munkaviszonyra vonatkozó
igazolást.

A díszoklevél-kérelem benyúj-
tásához szükséges adatlap Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Humánigaz-
gatási Osztályán vehetõ át. (Zala-
egerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423.
szoba.)

Tisztelettel kérjük mindazokat
a kedves, városunkban lakó
nyugdíjas pedagógusokat, akik
Zalaegerszegen élnek és váro-
sunk nevelési-oktatási intézmé-
nyeiben tevékenykedtek, hogy
legkésõbb 2015. február 20-ig
adategyeztetés céljából szemé-

lyesen vagy megbízottjuk útján
juttassák el a kért dokumentumo-
kat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Humánigaz-
gatási Osztályára (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 17–19. IV. eme-
let 421. vagy 423. szoba). A dísz-
oklevelet kiállító felsõoktatási in-
tézmények ügyintézési szabály-
zataira tekintettel a fent megjelölt
határidõn túl sajnos nem áll mó-
dunkban kérelmet elfogadni!

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!


