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IDÕMÉRÕK BÛVÖLETÉBEN HELYREÁLLÍTJÁK
AZ ÚTBURKOLATOKAT
A
Z IVÓVÍZHÁLÓZAT KORSZERÛSÍTÉSÉRÕL

 Megkezdték az útburkolatok helyreállítását a KEOP-pályázat
keretében zajló ivóvízhálózat-rekonstrukcióhoz kapcsolódóan Zalaegerszegen. A sajtó munkatársait az Eötvös-iskola elé invitálták
a munkálatok megtekintésére.
– AL –
Bali Zoltán, a Zalakeop Ivóvízminõség-javító Társulás elnöke
elmondta, a szeptember 30-án záruló uniós projektben az utak és
munkaterületek rekonstrukcióját a
Köztársaság útján kezdték meg,
innét haladnak a város többi része

felé. Az Egerszeghegyen, a Király-horhos és Hóvirág utca keresztezõdésében még dolgoznak
az ivóvízvezetékek bekötésén,
ami június végére, illetve július közepére fejezõdik be. Ezt követõen
állítják helyre az utcákat teljes
szélességben. Erre azért van
szükség, mert az ivóvízvezetékek

cseréjét
szennyvízberuházás
elõzte meg. Bali Zoltán kitért arra,
hogy a rekonstrukció vagy az ivóvízvezetékek nyomvonala felett,
vagy egy sávon, vagy teljes szélességben valósul meg. A kivitelezés idejére türelmet és megértést
kért a lakosságtól.
Király Péter, a generálkivitelezõ
munkahelyi mérnöke hozzátette, a
Köztársaság útja mellett a GöcsejPataki Ferenc utcában is dolgoznak. Elõször a közmû feletti sávokat állítják helyre, majd az utak és

járdák következnek a zöldterületek
rendbetétele mellett. A Kertváros
után az Arany János utcában folytatják a munkát. A Mikes Kelemen
utcában mindkét két oldalon kicserélik a szegélyt, és teljes pályás
szõnyegezést hajtanak végre. A
Kispest és Madách utcákban teljes
szélességben újítják meg a járdákat, a Berzsenyi és a Síp utcákban
mart aszfalttal javítják ki az útburkolatot. A peremkerületekben is
megújítják az úttesteket, többek
között az Andráshidai, a Gazdaság és Nyíres utcákban, a
csácsbozsoki városrészben pedig
a Balatoni úttól a Nyerges utca felé haladva. Az ivóvízminõség-javító projekt Zalaegerszegen kívül 14
települést érint, ezekben a falvakban is helyreállítják az útburkolatokat.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI SZAKRENDELÉS
AMIT A VIZSGÁLATRÓL FELTÉTLENÜL TUDNI KELL
 Az ultrahangvizsgálat nem jár fájdalommal, nem jár sugárterheléssel,
mivel nem használ röntgen- vagy egyéb ionizáló sugárzást. Az a hangfrekvencia-tartomány, amit a vizsgálatokhoz használunk, nem ártalmas
az emberi szervezetre, ezért használható biztonsággal várandósság alatt
a magzat vizsgálatára, majd újszülöttek és kisgyermekek vizsgálatára is.

 Akár egy különleges mese szereplõje is lehetne. Az Órásmester, akinek precíz, gondos munkája nyomán ismét mûködésbe
lépnek az óraszerkezetek; újra kileng az inga, megmozdulnak a
mutatók, majd hangosabb vagy halkabb ketyegés jelzi a másodpercek múlását. És az elhanyagolt vagy csak rakoncátlankodó
órák megint élni kezdenek.
– pánczélPetra –
Ha a mesében Gombóc Artúrnak
lehet rengetegféle csokoládéja, akkor az Órásmester is felsorolhat jó
néhány, számára kedves darabot,
amiknek mind megvan a maguk története: a holland, felet ütõs faliórá-

nak, a német súlyhúzós faliórának, a
rugós faliórának, a cári asztali órának, a karóráknak, ébresztõóráknak... Napóleon korától egészen
napjainkig. A földön járó toronyóráról
már nem is beszélve, ami egy mese
címének is szép lenne.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Figyelemmel kísérhetjük a magzat
fejlõdését, felismerhetjük a fejlõdési
rendellenességeket, majd a megszületés után fontos információkat szerezhetünk a gyermek állapotáról, bizonyos veleszületett betegségeket és állapotokat kiszûrhetünk.
Felnõttkorban számos betegség
esetén elsõ vizsgálatként alkalmazzuk,
végleges diagnózist állíthatunk fel,
vagy segíthetünk meghatározni a további kivizsgálás irányát. Jó eredménnyel használható epe- és vesekövesség, húgyhólyagkövek kimutatására, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a
vesék, a belek gyulladásos betegségeinek felismerésére. Nagyon fontos
szerepet játszik a daganatos betegségek korai felismerésében. Közismert,
hogy a daganatok gyakran alattomosan, fájdalom és egyéb panaszok nélkül növekednek, panaszt már csak

elõrehaladott állapotban okoznak. Ultrahangvizsgálattal korai, panaszt még
nem okozó stádiumban felismerhetõ a vese,
a hasnyálmirigy
a máj, a gyomor alsó része, a vastagbél, a húgyhólyag daganatos és egyéb
elváltozása, amit aztán további vizsgálatokkal (gyomor-bél tükrözés, szövetmintavétel), pontosítani kell.
Használható továbbá az emlõk, a
pajzsmirigy, a nyaki, a hasi, a végtagi
erek, az ízületek, izmok és egyéb testfelszín közeli lágyrészképletek vizsgálatára.
Fontos diagnosztikai eszköz a csonttörés nélküli sportsérülések esetében.
Panaszaikkal forduljanak hozzám
bizalommal!

DR. HORVÁTH KATALIN

RADIOLÓGUS FÕORVOS
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Közélet

KÖLTÖZIK A SZÍVSEBÉSZET IS
MOST AZ ESZKÖZBESZERZÉSRE KONCENTRÁLNAK

 Két hét múlva a szívsebészet, a kardiológia és a kardiológiai
szakrendelések végleges helyükre költözhetnek a zalaegerszegi
megyei kórház új épületébe. A négyemeletes szárnyban az utolsó
simításokat végzik a kivitelezõk, lassan minden berendezés, bútorzat a helyére kerül.
– liv –
Vigh László országgyûlési képviselõ az elmúlt pénteken bejárásra invitálta a sajtó munkatársait.
Mint mondta, utoljára látogatható
meg az épület, mert amikor beindul a nagyüzem, erre nem lesz lehetõség. Kitért arra, hogy Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere kérésére tájékozódik a
költözés elõtti állapotokról, melyrõl a keddi parlamenti ülésen számol be. Úgy vélekedett, az építkezés megfelelõ ütemben halad, így
a szemészet után a szívsebészetet, a kardiológiát és a kardiológiai
szakrendeléseket is beköltöztet-

hetik végleges helyükre. Mint
mondta, „megoldásra váró nagy
gond” az eszközbeszerzés, hogy
az, amennyire lehetséges, a kívánalmak szerint valósulhasson
meg. Ehhez a miniszter segítségét ígérte. Beszélt arról, hogy az
orvosok igénye alapján készítenek egy listát, mert azt szeretnék,
hogy ne csak az épület, de a beszerzendõ eszközök és felszerelések is megfeleljenek a 21. századi egészségügyi ellátás követelményének.
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
hozzátette, a pályázatban egymilliárd forint jut új eszközök és mozgatható bútorok vásárlására.

HELYREÁLLÍTJÁK AZ ÚTBURKOLATOKAT
AZ IVÓVÍZHÁLÓZAT KORSZERÛSÍTÉSÉRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Orosz Ferencné önkormányzati
képviselõ érdeklõdésünkre elmondta, szívügyének tartja, hogy a
Kertvárosban az utak, járdák állapota megfeleljen a lakosság elvárásainak. Éppen ezért örül annak,

hogy a Köztársaság útján és a Göcsej-Pataki Ferenc utcában megújulnak az úttestek és a zöldfelületek az önkormányzat támogatásának köszönhetõen. Mint mondta, a
kivitelezõ szépen dolgozik, mellyel
a lakosok is elégedettek.

POLITIKAI HIRDETÉS

Ezenfelül remélnek még 510 millió
forintot a közeljövõben egy
2013-ban benyújtott pályázatból.
A támogatásból más osztályok
mûszerfejlesztése is megvalósulhat. Az eszközpark ilyen nagyságrendû megújulása kedvezõ hatással bírna a mûködésre, nem beszélve a betegbiztonságról és a
szakmai elõrehaladásról.
Az új épület földszintjén a kardiológiai rendelõk kapnak helyet,
felette a szívsebészetet rendezik
be, a második emeleten a kardiológiai osztályt, a harmadik emeleten a pulmonológiát, míg a negyediken az onkológiát helyezik el.
Ideiglenesen kapott helyet a harmadik emeleten a szemészet, ami
a korábbi szívsebészet helyére ke-

rül, annak felújítását követõen. Az
új épület U-alakban csatlakozik a
zöld épülethez, így az osztályok
oda is átérnek, például a kardiológiai osztály rehabilitációs részlege. A négy osztályon összesen
212 ágyat helyeznek el, ebbõl 78
ágy jut a kardiológiai és szívsebészeti centrumnak.
Havlik Károly fõmérnök kérdésre válaszolva elmondta, a beruházás révén 10 ezer négyzetméteres
új épületet hoztak létre, a felújítással érintett terület nagysága pedig
4800 négyzetméter.
Vigh László országgyûlési képviselõ hangsúlyozta, mindent meg
fognak tenni azért, hogy a térségben egyedülálló egészségügyi intézményként létesülõ zalaegerszegi szívcentrum megkaphassa a
kívánt eszközöket. Bízik abban,
hogy néhány héten belül döntés
születhet az ehhez szükséges források biztosításáról.
A bruttó 5,4 milliárd forintos beruházás õszre fejezõdik be, addigra várhatóan az új eszközök is
megérkeznek.

ÜNNEPSÉG A HO SI MINH-SZOBORNÁL
 A Vietnami Köztársaság volt elnökének (a Kommunista Párt
megalapítójának) Zalaegerszegen felállított szobrát a vietnami
nagykövetség közremûködésével újították fel. A közelmúltban ünnepség keretében került sor az alkotás felavatására, és egyben
Ho Si Minh születésének 125. évfordulójáról is megemlékeztek.

A rendezvényen közel ötvenfõs
vietnami delegáció vett részt. Beszédet mondott Nguyen Viet Khne,
a Vietnami Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövetségének tanácsosa, a városi önkormányzat részérõl pedig Makovecz
Tamás képviselõ, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke.
Marton László Kossuth-díjas
szobrászmûvész alkotását 1971ben állították fel, egyszerû betonból.
Ezt váltotta fel most az emlékmû.
Az elhelyezést az indokolta, hogy a
hetvenes években a vietnami háború nagy szerepet kapott a magyar
politikai életben is. A vietnami háború 1975-ig tartott, Marton László

1976-ban alkotta meg Ho Si Minh
alakját.
Az emlékmûnél a Magyar Szocialista Párt nevében koszorút helyezett el Major Gábor, a párt városi alelnöke, dr. Fodor Csaba, az
MSZP megyei elnöke és Teleki
László, a párt országgyûlési képviselõje.

FIDESZ:
KÖZGYÛLÉSI
DÖNTÉSEKRÕL
 A kommunális adó bevezetése miatti ellenzéki kritikára válaszolt elsõként sajtótájékoztatóján dr. Tóth
László, a Fidesz-KDNP közgyûlési frakcióvezetõje.
Hangsúlyozta: az új adó a
zalaegerszegi állandó lakosokat nem érinti, csak azokat a
tulajdonosokat, akiknek az állandó lakcímük nem a zalai
megyeszékhelyen van. Alapvetõen az új adó ötlete a vállalkozóktól és az ellenzéktõl jött.
Azt a kérést fogalmazták meg,
hogy a terheket terítsék szét,
ne csak a vállalkozásokat
érintse. A másik ilyen kérés
volt, hogy a zalaegerszegieket
ne terheljék. Mint a frakcióvezetõ fogalmazott, a város költségvetési
egyensúlyának
megteremtése fontos kérdés.
Természetesen azt szerették volna, ha Zalaegerszeg
egyetlen adójával, az iparûzési
adóval biztosítani tudják a büdzsé egyensúlyát, de ez nem
sikerült, ezért is kellett az építményadót bevezetni. A kommunális adó bevezetése az elfogadott formában az egyetlen
megoldás, ami megfelel az ellenzéki kérésnek és a vállalkozók igényének is.
A sajtótájékoztatón Makovecz Tamás, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
elnöke elmondta: a KKGESZ
és a Keresztury VMK intézményvezetõi pályázat nyerteseinek kiválasztásakor szakmai döntések születtek. Készülõben van az új kulturális
koncepció, így a VMK esetében ehhez kerestek megfelelõ
vezetõt. Visszautasította az ellenzéki reagálást, miszerint
politikai döntés született volna.
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AQUA APP – TÖLTSD LE!
ELINDULT AZ AQUACITY MOBIL ALKALMAZÁSA

 Elkészült az AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark mobil
alkalmazása, melynek segítségével hasznos információkat
tudhatnak meg az érdeklõdõk a
fürdõrõl, annak eseményeirõl,
árairól, szolgáltatásairól. Az
applikáció ingyenesen tölthetõ
le Android és IOS-típusú készülékekre, okostelefonokra és
táblagépekre.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón
méltatta az Egerszegi Sport- és
Turizmus Kft. új vezetésének lendületét. A cég több tervvel állt elõ,
melyek egyike a fürdõ Aqua App
mobil alkalmazásának elkészítése
volt. Az applikáció abban nyújt segítséget, hogy az információkat minél hamarabb és minél gyorsabban juttassák el a potenciális és a
már meglévõ vendégeikhez. Letöltését segítheti az AquaCitybe telepített ingyenes wifi, ami a Dísz téren már rendelkezésre áll. A pol-

gármester beszélt arról is, hogy akciós ajánlatokkal szeretnék növelni
a látogatók számát a szezon alatt.
Június 15-én, az iskolai évzáró
napján, a 130 éves jubileum jegyében mindössze 130 forintért lehet
felkeresni a fürdõt. Június 18-án
pedig csupán tíz forintért lehet jegyet váltani mindazoknak, akik letöltötték az Aqua App mobil alkal-

mazást telefonjukra. Mindkét akció
igénybevételéhez Egerszeg-kártya
szükséges.
Balaicz Zoltán kiemelte, a kormánnyal való megállapodás értelmében 200 millió forintot kap az
AquaCity. Ezt az összeget 2016ban a vízi élménypark fejlesztésére használják fel, ami egyaránt növeli a város és az AquaCity idegen-

forgalmi pozícióit. A polgármester
végül jelezte, a fürdõ mobil alkalmazása egyben elõszele a smart
city (intelligens város) bevezetésének. Az országosan egyedülálló
mobil applikáció elkészítésén már
dolgoznak a szakemberek.
Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõ
igazgatója elöljáróban arról beszélt, hogy jó idõ esetén már május
30-án vagy június 6-án is kinyithat
a fürdõ a június 15-i hivatalos megnyitó elõtt. Az alkalmazás egyik fõ
rendeltetése a push up üzenet,
melyen keresztül a vendégek tájékozódni tudnak az esetleges korábbi nyitás idejérõl, a rendezvények idejérõl és idõpontváltozásairól. Fõ funkciónként az Aqua App
esemény menüpontjában a programok tartalmáról kaphatnak részletesebb tájékoztatást az érdeklõdõk, a szavazás menüpontban például a nyár legjobb napjáról, vagy
a legjobb víz alatti élményrõl szavazhatnak, a nyári tábor menüpontban pedig a napközis táborba
jelentkezhetnek. Az applikáció
emellett számos lehetõséget kínál:
a távolabbról érkezõket térkép segíti a célba, a képgaléria vizuális
betekintést nyújt az aquaparkba.
Balaicz Zoltán és Bánhegyi Péter reményüket fejezték ki, hogy a
város egyik legfontosabb turisztikai létesítménye jó szezont zárhat
az idén.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

ÚTLEZÁRÁS

A HÕSÖK NAPJA

2015. május 31-én (vasárnap) a hõsök napi megemlékezés miatt
14.45 órától 15.45 óráig lezárják az Október 6. teret.
Megértésüket köszönjük!

ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

ZMJV Önkormányzatat

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE

2015. MÁJUS 31-ÉN, VASÁRNAP
15.00 ÓRÁRA A HÕSÖK KERTJÉBE.

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2015. JÚNIUS 13. SZOMBAT

A MEGEMLÉKEZÉS PROGRAMJA
10.00

ÜNNEPI SZENTMISE A MÁRIA MAGDOLNA

 Az Egerszeg

PLÉBÁNIATEMPLOMBAN

Fesztivál keretében

14.45

TÉRZENE A HÕSÖK KERTJÉBEN

megrendezik

15.00

ÜNNEPI MÛSOR
BESZÉDET MOND: KUN SZABÓ ISTVÁN,
A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI
KAPCSOLATOKÉRT FELELÕS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRA

MINDEN EMLÉKEZÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

a XV. Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS,
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE ÉS KONCERT.

BALAICZ ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

„LAKHATÁSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
VÁRJA AZON EGYÉNEK ÉS CSALÁDOK JELENTKEZÉSÉT:
akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek,
közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
Az alapítvány visszatérítendõ és vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakáshitel-, lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen: 2015. június 10-ig
a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti
Központban: Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. szám alatt.
Telefon: 92/316-930 • 30/693-3950

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
HORVÁTH VIKTÓRIÁVAL
ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI
KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA
(ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5.)
2015. JÚNIUS 1. 17 ÓRA

NEMZEDÉKEK KÉZFOGÁSA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata minden
életkorban igyekszik segíteni a város lakóit, legyen az újszülött, ifjú házas vagy szépkorú. Évek óta nagy sikernek örvend
a városlakók körében a Nemzedékek Kézfogása program.

A zalaegerszegi lakcímmel rendelkezõ újszülötteknek jár az az
egyszeri tízezer forintos vásárlási utalvány, amelyet babaápolási
cikkekre, ruhákra, illetve olyan termékekre lehet fordítani, amelyek
a kisgyermekek nevelését segítik.
A program második eleme az ifjú házasok támogatása. Azok a
fiatalok kapják egyszeri alkalommal, akik elsõ alkalommal kötnek
házasságot, legalább egyikük zalaegerszegi lakos és legalább
egyikük 35 év alatti. Amennyiben nem Zalaegerszegen kötnek házasságot, úgy a „városi nászajándékot” kérvényezniük kell.
A program harmadik eleme az Aranykor városi nyugdíj. Míg az
elõzõ juttatások automatikusan járnak, addig a kisnyugdíjasok támogatása szociális jellegû, így azok kérelemre indulnak. A támogatásra azok a 62. életévüket már betöltött, állandó zalaegerszegi lakosok jogosultak, akiknek nyugdíja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 százalékát nem éri el. Ez az összeg a 2015. évben
51.300 Ft, tehát azok a kisnyugdíjasok kérhetik az évi 10.000 Ft
„születéshavi” ajándékot, akiknek nyugellátása vagy nyugdíjszerû
szociális ellátása nem haladja meg ezt az összeget. A támogatás
évente egy alkalommal igényelhetõ a születés hónapjában a polgármesteri hivatal szociális és igazgatási osztályán az Ady Endre
utca 15. szám alatt.

 Hódmezõvásárhelyen ülésezett május közepén a Megyei
Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ). A kétnapos rendezvényen részt vett Balaicz Zoltán polgármester és Vadvári Tibor
alpolgármester. A konzultáción Zalaegerszeg polgármestere
javasolta a szövetség tagjainak, hogy november 26-27-én
csütörtökön és pénteken városunkban kerüljön sor a MJVSZ
éves közgyûlésére.
Magyarország 23 megyei jogú városának és megyeszékhelyének polgármesterei, alpolgármesterei, jegyzõi, aljegyzõi és a
kormány meghívott tagjai fognak tanácskozni a zalai megyeszékhelyen. Mint Balaicz Zoltán lapunknak elmondta: megtiszteltetés a
város számára, hogy több mint 15 év elteltével újra Zalaegerszeg
lehet majd e kiemelt országos esemény házigazdája. Ez méltó
esemény a 130 éves jubileum jegyében.

VÁROSVEZETÕK FOGADÓÓRÁJA:
BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER minden hónap elsõ keddjén tartja
fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Kérjük, hogy idõpont-egyeztetés céljából a következõ telefonszámot hívják: 92/502-106
GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTER minden hónap negyedik keddjén tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából a következõ telefonszám hívható:
92/502-106
VADVÁRI TIBOR ALPOLGÁRMESTER minden hónap harmadik szerdáján
14.00–17.00 óra között várja a hozzá fordulni szándékozókat a
Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából
hívható titkárság: 92/502-105
TOLVAJ MÁRTA ALPOLGÁRMESTER minden hónap második keddjén
14.00–17.00 óra között tartja a fogadóóráját a Városházán, az elsõ
emeleti irodájában. Kérjük, idõpont-egyeztetés miatt a következõ
titkársági számot hívják: 92/502-105
DR. KOVÁCS GÁBOR JEGYZÕ minden hónap harmadik hétfõjén délelõtt
10.00–12.00 óra között, délután 16.00–17.00 óra között tartja fogadóóráját a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.

A VÁROS DÍSZPOLGÁRAI
2015.
2014:
2013:
2012:
2011:
2009:
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:
2001:
2000:
1997:
1996:
1995:
1994:
1989:

Dr. Alotti Nasri (szívsebész fõorvos)
Dr. Papp Lajos (szívsebész professzor)
Závodszky István (honvéd százados, a Nemzetõrség
Zala megyei parancsnoka)
Mindszenty József (hercegprímás, bíboros, érsek)
Dr. Gyimesi Endre (országgyûlési képviselõ)
Id. Dr. Marx Gyula (ny. fõorvos, országgyûlési képviselõ)
Dr. Szalczer Lajos (szemész fõorvos)
Rosta Sándor (ny. fõkönyvelõ, a POFOSZ tb. elnöke)
Dr. Hóbor Erzsébet (Zala Megyei Közigazgatási Hivatal
ny. vezetõje)
Farkas Imre (Zalahús Rt. elnök-vezérigazgatója)
Fekete György (belsõépítész)
Pék József (ny. jegyzõ)
Dr. Németh József (ny. múzeumigazgató)
Izsák Imre Gyula (csillagász, égi mechanikus)
Vajda József (tanár, népzenekutató)
Dr. Degré Alajos (jogtörténész, levéltáros)
Németh János (keramikusmûvész)
Portisch Lajos (nemzetközi sakknagymester)
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Városháza

TEGYÜNK

EGYÜTT VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2015. június 15-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó vállalja, hogy
közvetlen környezetét egész évben rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.
A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz, melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy ebben az
évben is számos családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intézmény csatlakozik az akcióhoz.
Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be õt a Virágos Zalaegerszegért környezetszépítõ versenybe!
2105-ben ismét, nem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók,
hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt, virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!

PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MEGHIRDETI

„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
VIRÁGOSÍTÁSI, PARKOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYT.
A pályázat célja: A kultúrált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése, a
környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás)
3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,
parkosítás)
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és
gondozottsága a nyári szünidõben is)
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –
rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb
látképéhez.
Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a
növényi ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell!
A pályázat digitálisan is benyújtható.
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrumban válthat be.
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 15.
Elbírálás: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2015. augusztus 30-ig
történik. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell
határidõre benyújtani.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály – Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet – Langné Varjasi Veronika
92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zalaegerszeg.hu

SZÜNETEL
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
TÁJÉKOZTATJUK
A ZALAEGERSZEGI

AZ

EGERSZEG-KÁRTYA

Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
– Zalaegerszeg
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”,
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
TAKARÍTÓNÕ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

ÜGYFÉLFOGADÁSA SZÜNETEL.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 30 órás.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd utca 16.

MEGMUTATOM
MAGAM!

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye Vágóhíd utcai Ifjusági és Sportcentrumában részmunkaidõs takarítói állás
betöltésére keresünk munkavállalót.

KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A József Attila Városi Könyvtár (Zalaegerszeg, Landorhegyi
út 21.) szeretettel meghív minden érdeklõdõt 2015. május
27-én 15.00 órára Simon
Afrodité Csilla, az Ady Endre
Általános Iskola diákja „Színes
világ” címû kiállításának megnyitójára.
Az alkotásokat Nagy Szilvia
rajztanár ajánlja az érdeklõdõk
figyelmébe.
A tárlat 2015. szeptember
9-ig látható.

VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban június 1-én (hétfõn) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
„Sétálunk, sétálunk” címmel
Csiszárné Gáspár Edit tanítónõ
tart zenés foglalkozást a
kicsinyeknek. Az óvodáskorú
gyerekeket mesebirodalom várja,
bemutatkozik a Tarsoly Erdélyi
Mezõségért Egyesület Pethõhenyérõl.
Borsos Miklós, Gaál Annamária, Gaál Péter mese, zene, játék
elõadással készülnek „A part
alatt...” címmel. Borsos Miklós
rovásírás jógával és gyermekjátékokkal készül a foglalkozásokra,
majd moldvai népdalokat és táncokat hallhatnak és láthatnak a
gyerekek. A játszóházban papírból készíthetnek meseszereplõket
és szalmából ékszereket az ügyes
kezek.
„Minden hónap elsõ hétfõjén
összejövünk,
játszunk, szeretünk, nevetünk
és elindítunk valamit…”

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
BEVALLÁSA!
 Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2014. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának határideje 2015. május 31.
A 2014. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon 2015. május 31-ig kell bevallást
tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét
ugyanezen idõpontig kell megfizetni.
A helyi iparûzési adó bevallására szolgáló nyomtatvány és a
kitöltési útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyomtatványok/Adóügyek/Helyi iparûzési adó
cím alatt letölthetõk és kitölthetõk. A bevallási nyomtatvány igény
esetén a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán is átvehetõ.
A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét
az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is
terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
A helyi iparûzésiadó-bevallások a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán 2015. június 1. napján ügyfélfogadási idõn kívül is,
8.00–16.00 óra között személyesen leadhatók.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
– CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA (KARCAG) ÁLTAL LÉTREHOZOTT
„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
ORSZÁGOS PROGRAMHOZ

– MEGHIRDETI A HELYI „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” CÍMÛ VERSENYT.
A program célja: A városlakók ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:

a pályázó a programhoz önként kíván csatlakozni,

rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol

konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Hét nevezési kategória:

Balkon:
erkélyen kialakított

Mini:
10–50 m2

Normál:
50 m2 felett

Zártkert 1.:
Zöldség

Zártkert 2.:
Gyümölcsös

Zártkert 3.:
Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi:
Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek (óvodai, iskolai csoportok, lakóközösségek stb.)
Jelentkezési határidõ:

2015. május 29.

Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portaszolgálatánál



A jelentkezési lap letölthetõ: www.zalaegerszeg.hu honlapon hirdetmények, pályázatok menüpontban található linkrõl.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor illetve a verseny idején várjuk a fotókat (pályázatonként 5–6 darabot) a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

LAKOSOKAT, HOGY

2015. JÚNIUS 4-ÉN
(CSÜTÖRTÖKÖN)

ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltétel:
• 8 általános
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Fenyvesi László részére a fenyvesi@
zelkanet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény
termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni – de nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.
Díjazás:

Kategóriánként az elsõ három helyezett és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: Minden kategória elsõ helyezettjét a zsûri jelölheti a „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra.
Országos díj:

Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas, érdemes mûvész alkotása

Oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1–augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont-egyeztetés
alapján.
Eredményhirdetés: 2015. szeptember–október hónapjában
VÁRJUK MINDEN ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCS TERMESZTÕ, KERTMÛVELÕ JELENTKEZÉSÉT!
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Kultúra

ZALAEGERSZEG, SZABADSÁG! IDÕMÉRÕK BÛVÖLETÉBEN
BEREMÉNYI GÉZA A ZALAI KANAPÉN

 Zalaegerszeg az én Rómám!
– mondta Bereményi Géza író,
dalszövegíró, rendezõ a legutóbbi Zalai Kanapén. A kulturális talk-show fõvendége a
Kossuth-díjas író, Cseh Tamás
szerzõtársa volt, aki 1997–2006
között a Hevesi Sándor Színház
mûvészeti vezetõjeként dolgozott. A társulat örökös taggá is
választotta.
– pet –
A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben megrendezésre
került esten a rendezõt a hagyományokhoz híven Turczi István
költõ és Karáth Anita, az est háziasszonya kérdezte. Bereményi
Géza elmondta: a Zalaegerszegen
eltöltött évek neki leginkább a szabadságot jelképezik. Nagyon sokat tanult az itteni idõszak alatt,
pláne mert a színházi munkával
kapcsolatban még nem sok ta-

film (melyet szintén õ rendezett)
színpadi változatát kifejezetten a
Hevesi Sándor Színháznak írta. De
a 2005-ben bemutatott, Horváth
Károllyal közösen szerzett librettó,
a Laura is az egyik kedvence.

Annál is inkább, mert ennek
címszereplõje Tompos Kátya volt
(jelenleg a Nemzeti Színház társulatának tagja), aki a Zalai Kanapé másik vendégeként állt
most színpadra. A színésznõnek
Bereményi Gézával azóta is jó a
kapcsolata; a Régimódi történet
címû tévéjátékban is dolgoztak
együtt. A félig orosz származású
mûvész zenéléssel is foglalkozik:
2013-ban jelent meg Keresztül
Európán címmel egy szólóalbuma, melyrõl jó néhány szerzeményt hallhatott a Kanapé közönsége. A magyar, orosz, bolgár,
angol és francia nyelvû dalokat
Hrutka Róbert kíséri.
A talk-shownak volt még más
helyi vonatkozása is, hiszen színpadra lépett a zalaegerszegi
Dobri Dániel vezette Dobridán
zenekar is. A zenész Bereményi
Géza állandó szerzõtársa, az
együttes énekese pedig Nagy
Péter, aki korábban szintén a Hevesi-színház társulatának tagja
volt.

pasztalata volt, mikor Bagó Bertalan rendezõvel Zalába érkeztek.
Mint meséli, emiatt kicsit félve
jött, de ma már úgy látja, hogy itt vált
igazán rendezõvé. Amikor életében
elõször járt Rómában, megszépült;
ezt érezte Zalaegerszegen is, ahol
egy jó társaságra és társulatra, valamint izgalmas munkákra is lelt.
Bár alapfoglalkozását tekintve
magányos író, filmrendezõként
megtanult csapatban is dolgozni.
Gyakran ezt a két dolgot nehéz
összeegyeztetni egymással, vagy
nehéz váltani egyikrõl a másikra,
de – mint mondja – a magányos
munka és a csoportos munka is
egyfajta kiváltság. Olyant viszont
sosem szabad vállalni, amihez az
ember nem ért. A zalaegerszegi
munkái közül leginkább Az Arany
ára címû darabra emlékszik a legszívesebben. Az Eldorádó címû

A tárlatot Tóth Norbert, az Adyiskola mûvésztanára, valamint
Németh Klára festõmûvész nyitotta meg. Tóth Norbert elmondta:
az ösztöndíj a fiatal képzõmûvészek mûvészeti fejlõdését támo-

ban is ritkaságnak, igazi látványosságnak számít.
Siklósi Vilmos szerint az ember
annyit ér, amennyit változtat a világon, és ebben a tekintetben Preisz
József mindenképpen elismerést
érdemel. A mester ugyan mindig
halk szavú volt, ám csodával és
boldogsággal tud beszélni az
órákról, melyek új életre kelnek, új
értelmet nyernek keze munkája
nyomán.
A kiállításon persze óhatatlanul
szóba került az idõ, mely Németh
János szerint soha nem áll meg,

hallják a másodpercek kattogásában. Az is érdekes kérdés, hogy
vajon megszûnik-e az óra „órasága”, ha éppen nem mûködik a belsõ szerkezet; vagy a számlap maga elég ahhoz, hogy óraként tekintsünk valamire. Eltûnhet-e az
idõ, ha mondjuk gonosz erõk elpusztítják a összes létezõ órát, és
a megbolydult rendszerben lehet-e
az órásmester a hõs (a mese hõse), aki újra normális (vagy élhetõ)
mederbe tereli az idõt?
Akárhogy is, „Az órák bûvöletében” címû kiállítás összeköt múltat

halad tovább. Ám – mint fogalmazott – mindenkiben benne van egy
óra, ami viszi elõre az embert, s
amivel talán jobbá tehetõ a világ.
A tárlaton látható különleges
órák kapcsán valóban hosszan lehet elmélkedni az idõrõl. A ketyegés sokaknak talán tényleg az elmúlást jelenti, míg mások a folyamatos, véget nem érõ jelenre, afféle „itt és most” állapotra asszociálnak, esetleg a jövõ zenéjét

és jelent. A több évtizedes vagy
évszázados, szépen kivitelezett
idõmérõk a történelmi korok üzenetét hordozzák. Elõdeink technikai tudása, lakberendezési divatja,
dizájn- és stílustörténete elevenedik meg a látogató elõtt. Preisz József pedig a régi óraszerkezetek
életben tartásával (vagy újraélesztésével) a végtelen jelen idõ fenntartásáért dolgozik.
A tárlat június 9-ig látogatható.

TÛZZOMÁNC KÉP ÉS PANNÓ
 A magyar mûvészetoktatás
napja alkalmából több programmal is készült május 21-én az
Ady-iskola. Délelõtt mûvészeti
bemutatóra került a Hevesi
Sándor Színházban, ahol felléptek az iskola diákjai is. Délután
pedig új tûzzománc alkotást és
pannót avattak az oktatási intézmény régi szárnyában.
Nagy Szilvia mûvésztanár vezetésével a tûzzománcmûhely
diákjai elkészítették a nemzeti címert, ami az iskola egyik falára került, az 1848-as Batthyány-kor-

lára/egyetemre járó hallgatók pályázhattak.
A szakmai zsûri húsz pályamûbõl választotta ki a két nyertest,
akik korábban az Ady-iskola tanulói voltak. Dobri Anna Barbara jelenleg díszlettervezést tanul a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen,
gatja. A 2014-es pályázat már gizett, de felsõoktatási intéz- Vaspöri Cintia pedig most felvételinégy megyébõl várta a jelentke- ménybe még felvételt nem nyert zik a Soproni Egyetem alkalmazott
zõket, két kategóriában: érettsé- tanulók, illetve mûvészeti fõisko- grafika szakára. Az ösztöndíj által
elnyert pénzösszeget a felkészülésre fordította.
Németh Klára a kiállítást megnyitva Fischer Györgyrõl mesélt
érdekes és iróniával fûszerezett
történeteket. Annál is inkább, mert
a szobrászmûvész pénzhez és
mûvészethez való viszonya tárult
fel néhány percre; amiben persze
felvillant a Fischerre jellemzõ groteszkség is. A festõmûvész a sztorik összegzéseképpen elmondta:
egy fiatal alkotónak egy jó idõben
elmondott jó szó is nagy segítség
lehet, nemcsak az anyagi támogatás.
A kiállítás a tanév végéig, vagyis június közepéig látogatható.

BESZÁMOLÓ KIÁLLÍTÁS AZ ADYBAN

– pet –

(Folytatás az 1. oldalról.)
Preisz József zalaegerszegi
órásmester fél évszázados gyûjteményébõl nyílt impozáns tárlat a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A középiskola után elõbb
Takács Dezsõ aranymûves, órásnál tanulta a mesterséget, majd
Budapesten az Óra-Ékszer Vállalat központi mûhelyébe került,
ahol Tilly Róbert mestertõl lesett
el számos fortélyt. 1968-ban
visszaköltözött szülõvárosába,
ahol a mindenki által jól ismert
Kossuth
utcai
Óra-Ékszer
mestereembere lett. A tanulást
persze nem hagyta abba, számos
külföldi továbbképzésen vett
részt; még a svájci IWC óragyárba
is eljutott. Az évtizedek alatt a javítás mellett szenvedélyes gyûjtõvé is vált. Bár 2007 óta nyugdíjas,
ma is aktívan dolgozik.
A pályafutásának és gyûjtõmunkájának 50. évfordulójához érkezett órásmestert a tárlatnyitón
köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester, Németh János Kossuthdíjas keramikusmûvész, valamint
Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség elnöke, a Kultúra
Mecénása-díj egyik birtokosa.
Megemlékeztek Preisz József
gyermekkoráról, életének fontosabb állomásairól és fõbb munkáiról. A polgármester szerint az
órásmesterségén túl példamutató
a közösségi munkája is, hiszen a
város számára is értéket teremett.
Megjavította a Mária Magdolna
plébániatemplom óraszerkezetét.
A régi toronyóra pedig a földre
„szállt”, vagyis a színház elõtti térre került, ami országos viszonylat-

A MÛVÉSZETOKTATÁS NAPJA

FISCHER-ÖSZTÖNDÍJASOK TÁRLATA
 Az Ady-iskola galériájában
került sor a Fischer Györgyösztöndíj 2014-es nyerteseinek,
Dobri Anna Barbarának és Vaspöri Cintiának a beszámoló kiállítására. A néhai szobrászmûvész örökösei, valamint a
ZAZEE Kulturális Egyesület által 2013-ban alapított ösztöndíj
a tehetséges, pályakezdõ képzõmûvészeken igyekszik segíteni.

PREISZ JÓZSEF ÓRÁSMESTER TÁRLATA

mány tagjait ábrázoló portrésorozat mellé. A mûvésztanár elmondta: a Magyar zászlók címû könyv
egyik fejezete alapján készült el a
címer. A mintául vett korabeli zászlót az I. pesti honvédzászlóalj
használta. A diákok több kisebb,
négyzet alakú tûzzománc lapból
állították össze az alkotást.
Szintén a mûvészetoktatás
napja alkalmából került felavatásra az iskola új pannója is. Már
évek óta hagyomány, hogy a festészetmûhely diákjai májusban
egy-egy új, nagyméretû táblaképpel rukkolnak elõ. Az eddigi alkotásokat Mucha képei ihlették.
Tánczos György, a tanulókat felké-

NÉPEK

szítõ mûvésztanár elmondta: idén
valami új témában gondolkodtak,
annál is inkább, mert az iskola régi épülete idén 140 éves. Végül
úgy határoztak, hogy egy korabeli
– az iskolát ábrázoló fotó – felhasználásával készül el az új táblakép. Az eredeti kép a maga korában színezett fotográfiának számított, a diákok ezt reprodukálták
a festészet eszközeivel. A 9. évfolyamos tanulóknak azért is izgalmas volt ez a feladat, mert a munka során megismerkedhettek az
akril technikával, amit most használtak elõször.
Az új alkotásokat Kajári Attila
tankerületi igazgató avatta fel.

KULTÚRÁJA, NEMZETEK ASZTALA

2015.

MÁJUS

30.

GÖCSEJI FALUMÚZEUM
HAGYOMÁNYÕRZÕ

PROGRAMOK,

GASZTRONÓMIAI KÍNÁLAT
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Kitekintõ

MÁJUS 29. (PÉNTEK)
20.55 Péter Szabó Szilvia
21.45 Lufik felengedése egy idõben az egész orKÖNNYÛZENEI HÉTVÉGE
Dísz tér
szágban
15.00 Szépmezõ Szárnya
Kiegészítõ programok: arcfestés, lufihaj17.00 Zaklatás
togatás, színezés, Ezer Lámpás Info Pont
19.00 Voodoo
21.00 Shabby Blues Band
JÚNIUS 1. (HÉTFÕ)
Pálóczi Horváth Ádám AMI
Andráshidai Tagóvoda
9.00 Gyereknap
18.00 Végzõsök hangversenye
Napsugár Utcai Tagóvoda
15.00 Gyermeknap
JÚNIUS 2. (KEDD)
Liszt Ferenc-iskola
Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési
17.00 Néptáncest
Központja és Könyvtára
16.00 Kertvárosi gyereknap
JÚNIUS 5. (PÉNTEK)
Andráshidai Mûvelõdési Ház
17.00 Májusfa-kitáncolás (A Körmendi úti körfor- Keresztury Dezsõ VMK – Gönczi Galéria
galom)
„Szõttes-cserép” – 5 éves a Zalai Csipkemûhely:
jubileumi kiállítás
MÁJUS 30. (SZOMBAT)
15.00 Izsák Imre Általános Iskola:
11.00 Zala Pláza és környéke: városi gyereknap
Partynap – III. Csácsbozsoki gyermeknap
13.00 TeTedd! – A még tisztább Vizslaparkért
Göcseji Falumúzeum:
(Vizslapark)
Népek kultúrája – nemzetek asztala
15.00 Csácsi-hegyi kápolnakert
JÚNIUS 6. (SZOMBAT)
Szent Orbán-szobor avatása
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem:
Városi stadion
20.30 Ákos-koncert
Komolyzenei hétvége
10.00 8. Zalaegerszegi Kórusfesztivál és Verseny
Zala Pláza és környéke
23.00 Ákos after party
Dísz tér
12.00 A kórusfesztivál résztvevõinek fellépése
MÁJUS 31. (VASÁRNAP)
18.00 A Zala Szimfonikus Zenekar szabadtéri
10.00 Zalai Borturisztikai Klaszter átfogó zalai
koncertje a kórusfesztivál résztvevõivel
borversenye
15.00 Hõsök kertje – hõsök napja
JÚNIUS 9. (KEDD)
Kvártélyház Szabadtéri Színház
Megemlékezés
20.00 Shakespeare: III. Richárd címû darabjának
Dísz tér
15.00 Ezer lámpás éjszakája – megnyitó
elõadása. (A Manna és a Zsámbéki Szín15.10 Brumi Bandi Band
házi Bázis közös produkciója)
16.00 Dórci és zenekara
18.00 Soulwave
JÚNIUS 10. (SZERDA)
18.45 Karmapolis
Városi Díszterem
19.35 Tabáni István
„Egerszegi évszázadok: várostörténeti
20.05 Cserpes Laura
konferencia

ÉL-E NAPJAINKBAN A NÉPMÛVÉSZET?
REPREZENTATÍV REGIONÁLIS TÁRLAT, NAGY ÉRDEKLÕDÉS

 A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület szervezésében nyílt
meg a XVI. Országos Népmûvészeti Kiállítás nyugat-dunántúli regionális bemutatója a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban. A június 28-ig látogatható tárlat Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Muravidékkel kiegészített Zala megye népmûvészeti alkotásait vonultatja fel az elmúlt 5 év távlatából.
– B. K. –
A kiállítás az „Élõ Népmûvészet” címet kapta. S a megnyitón
Beszprémy Katalin, a népi iparmûvészeti mozgalom jeles személyisége a Hagyományok Háza képviseletében feltette a kérdést, vajon
él-e napjainkban a népmûvészet?
A dilemmát az okozza, hogy bár
közel 1000 míves alkotás érkezett
a regionális bemutatóra, s ezek
majdnem 40 százaléka érdemes-

nek találtatott az országos szintû
kiállításra, a népi kultúra már nem
a családi örökség, nem a hagyományos paraszti kultúra része, hanem iskolai képzésen tanulják az
érdeklõdõk, s nagyrészt városban
mûvelik.
Sok helyen eltemették már a
népmûvészetet, és minden alkalommal szebbnél szebb alkotások
születnek, európai mércével nézve is magas számban. Kérdés, a
XXI. században beszélhetünk-e

élõ népmûvészetrõl, ami nem
anya–lánya, apa–fia módon hagyományozódik. Mégis népi mûvészet és iparmûvészet – fejtette
ki.
– A hagyomány nem kõbevésett, nem mozdulatlanságra ítélt.
Kérdés, hogy folytatjuk vagy megtagadjuk az informatika világában.
Az ilyen kiállítások mágnesként
vonzzák az érdeklõdõket, biztos
közönségsiker. Genetikus õserõ,
örökség, mely felveszi a versenyt
a jelen kihívásaival. De nem ülhetünk a babérjainkon, mert a helyben maradást tápláló gyökerek, a
saját hagyományok, a legalapvetõbb emberi szükséglet, a kötõdés, nem automatikus, meg kell
tanulni a felmenõktõl – mondta
Beszprémy
Katalin,
majd a fiatalok megnyerése céljából modernizált népmûvészetrõl is szót ejtett. – De mi
a modern? Azért, mert
formabontó vagy újszerû, még nem biztos,
hogy jó is. De szükség
van az új formákra, a
beépülésre a modern
világba. Ez a nagy feladatunk, ehhez kell a
közös gondolkodás. Az
újonnan megjelent „helyi termék” kategória a
lokális kézmûvességet
erõsíti, ami lehet apró
ajándék, vendéglátóhelyek dísze. Számtalan mód lehet, de ez
komoly feladat és nagy
kihívás.

A népmûvészeti kiállítások
1972-ben indultak, a tehetségek
megmutatására. A mostani is bõvelkedett ilyen alkotókban, akik
közül a legjobbak (37 százalék) továbbjutottak az országos bemutatóra, mely Budapesten, a Néprajzi
Múzeumban nyit október 29-én.
– Amit itt látunk, az rólunk szól,
s hogy mindez az elmúlt öt évben
készült, azt jelenti, hogy ez a kultúra él, most is tovább kell adni,
egy óriási kincs, melyet lehet folytatni – mondta Vigh László országgyûlési képviselõ.
Skrabut Éva, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület elnöke is
köszöntötte a régió közel 200 alkotóját, a mintegy 1000 alkotást,
melybõl 800-at mutatnak be Zalaegerszegen.
A kiállítás olyan gazdag pompájú, lélekemelõ élmény, melyet
csak ajánlani lehet.
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A SPORTÁGVÁLASZTÓVAL KEZDÕDÖTT A KAPITÁNY IS JOBB SZEREPLÉST VÁRT
RAJTA MÚLIK, HOGY MEDDIG JUT EL

 Németországban, Speicherdorfban a felnõtt tekecsapatok világbajnoksága felvezetõ versenyeként rendezték meg az U–14-es
korosztály világkupaversenyét. A magyar csapat tagjaként Gombos Gergely, a Lauf B TK tehetséges sportolója vegyes párosban – Soltész Zsófiával az oldalán – ezüstérmet szerzett, illetve
az egyéni döntõben szintén második lett, miként összetettben is.
– Sportágválasztót rendeztek
Egerszegen a városi sportcentrumban. Az ismerkedés során
betévedtem a csarnokba. Megtetszett a teke, így kezdõdött a
kapcsolatom a spotággal – emlékezett a kezdetre Gombos Gergely.
– Hogy kerültél a Lauf B TKhoz?
– Hívtak, és egyesületi szinten
náluk kezdtem el a versenyzést.
– Gondolom, a világkupán
szerzett érmekre vagy a legbüszkébb eddigi sportpályafutásod során...
– Természetesen. Nem hittem
volna, hogy elsõ igazán nagy nemzetközi versenyemen ilyen sikeres
leszek.
– Hazai pályákon milyen
eredményeket értél el?
– Az országos egyéni bajnok-

ságon egy arany-, egy ezüst- és
egy bronzérmet szereztem. Kettõt
a korosztályomban, egyet a 18 év
alattiak mezõnyében.
– Terveid a sportágban?
– Jó lenne idõvel a város elsõ
számú tekecsapatában a ZTK FMVasban játszani, s ott bekerülni a felnõttcsapatba. Ehhez még
nyílván sokat kell fejlõdnöm.
– Tekében a telizés vagy a tarolás
megy jobban?
– Egyértelmûen a
teli dobások . Tarolásban még sok az üres
dobásom, a jobb
eredmény érdekében
ezeknek a számát
csökkentenem kell.

Gergelyrõl edzõje, Baán János
így vélekedik:
– Rajta múlik, hogy meddig jut
el a tekében. Adottságai megvannak, hogy jó játékos váljon belõle.
Jelenleg az egyik legproblémásabb korban, a serdülõben van. Az
elõrelépéshez mindenképpen komolyodnia kell. Fontos, hogy Gergelynél a szülõi háttér adott, hogy
jó sportoló legyen. Rajta múlik,
hogy jó tekézõ legyen, a tehetsége, adottsága megvan hozzá.

ZTC-S ÉRMEK A TÁJFUTÓ DIÁKOLIMPIÁN

 A Trió Egerszeg ZTC rendezésében került lebonyolításra
Zánkán a 2014/2015-ös tanév országos diákolimpiája tájfutásban.
Az 500 fõs mezõny 5 fiú és 5 leány korcsoportban mérte össze
tudását. A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is több zalai érmes
és pontszerzõ eredmény született.

Porgányi Márk továbbra is tartva jó formáját, ezúttal a juniorválogatottakkal is teletûzdelt mezõnyben a nagyszerû 2. helyet szerezte meg. Óriási meglepetésre
ezüstérmet szerzett Csertán Andzõnyben a legjobb zalai váltó a rás (Nk. Batthyány – ZTC) a fiúk
16. helyen végzett.
IV-es korcsoportjában, hiszen eséA normáltávú versenyszámban lyeseket maga mögé utasítva végkét zalai ezüstérem született.
zett a 2. helyen.

A rövid távú számban legjobban
Porgányi Márk (Nk. Batthyány –
ZTC) szerepelt, aki jó futással az F
VI-os korcsoportban a bronzérmet
szerezte meg. Ugyanebben a kategóriában Fekete Ágoston (Zeg.
Csány – ZTC) a 6. helyen végzett.
Pontszerzõ helyen érkezett célba
az F IV-ben Fekete Sámuel (Zeg.
Izsák – ZTC) aki az 5., míg Porgányi Anna (Nk. Batthyány – ZTC)
az N V-ben a 6. helyen zárta a versenyt.
A váltóversenyben a megyei
csapatok küzdhettek a dobogós
helyekért. A Zala megyei csapatok közül a „kettes” váltó szerepelt a legjobban Molnár Botond
(Nk. Batthyány – ZTC), Csiszár
Barnabás és Fekete Ágoston
összeállításban, akik nagyszerû A képen (balról jobbra): Erdõs Gábor (edzõ), Porgányi Anna,
futásokkal szoros versenyben a Porgányi Márk, Fekete Sámuel, Fekete Ágoston, Molnár Botond,
4. helyen végeztek. A nõi me- Csertán András, Csiszár Barnabás és Fehér Ferenc (edzõ).

ARANYÉREM ÉS SZÜLINAP
A SÚLYEMELÕKNÉL
 A ZTE Súlyemelõ Klub tehetséges sportolója Varga Kristóf, a
Nyugat-magyarországi Tini Országos Bajnokságon vett részt. A
Szombathelyen megrendezett versenyen, a serdülõk 56 kilósok
mezõnyében 120 (55+65) kg eredménnyel az elsõ helyen zárt.
A versenyzõk súlyemelés mellett helybõl távolugrásban és medicinlabda-dobásban is versenyeztek. Kristóf a közel hatvan induló közül a serdülõ korosztályban
a harmadik legjobb eredményt ér-

te el, teljesítményét egy kupával
ismerték el a szervezõk.
***
A ZTE Súlyemelõ Klub május
30-án 10 órától a Városi Sportcsarnokban 45. alkalommal rende-

A SEXY KIEGÉSZÍTÕK NYERT

 Az Ostoros-csarnokban rendezte meg hét csapat részvételével a
városi röplabdabizottság a termi idõszak szezonzáró tornáját. A
résztvevõk a körmérkõzéses lebonyolítási rendszer mellett döntöttek, így minden együttes hat mérkõzést játszott a nap folyamán.
A torna végeredménye: 1.
SEXY Kiegészítõk Pécsrõl (csapat
tagjai voltak: Bódis Bianka, Kaprényi Piroska, Szalai Vivien, Farkas
Ádám, Kovács Attila, Zámkó Dávid). 2. Szedett-Vedett (Zalaegerszeg), 3. Retro (Zalaegerszeg), 4.
Out (Zalaegerszeg), 5. ZEUS SE

(Zalaegerszeg), 6. Tesóság (Lenti),
7. Kiskamasz (Zalaegerszeg).
A röplabdabizottság készül a
nyári strandröplabdaszezonra. Az
elsõ tornákat (2 fõs férfi és 2 fõs
vegyes) június 13-án rendezik a
Gébárti-tó strandján lévõ röplabdapályákon.

zi meg Göcsej Kupa csapat- és
egyéni versenyét. A verseny keretében emlékeznek meg a sportág 50 éve történt megalapításáról.
A klub egy színes kiadványban
idézi fel az elmúlt öt évtizedet.

A RUTINOS JÁTÉKOSOK HIÁNYOZTAK A ZTE FC-BÕL

 Már csak egy forduló van hátra az NB II-es labdarúgó-bajnokságból, az biztossá vált, hogy a ZTE a 8. helynél elõbbre már
nem végezhet. A csapat nemcsak eredményesség terén, de játékban is elmaradt a nézõk elvárásaitól. Kevés, igazán meggyõzõ
mérkõzést játszott az idény során. Senki nem várta az átalakuló
csapattól, hogy a dobogóért küzdjön, de sokan úgy gondolták,
hogy az 4–5. helyre odaérhetnek a kék-fehérek. A fõszereplõk, a
játékosok, hogyan látják a 2014–2015-ös idényt, errõl kérdeztük
Simonfalvi Gábor csapatkapitányt.
– Mindenki jobb szereplésre
számított, mi játékosok is – hangoztatta Simonfalvi Gábor. – Szereplésünk a keret jelenlegi játékerejét mutatja, kis szerencsével lehetett volna jobb is, de ez a realitás.
– Mondanál pár okot, ami a
gyenge szereplést kiválthatta?
– Véleményem szerint nagyon
fiatal ZTE lépett pályára az idény
során, a rutin, bizonyos szituációkban a higgadtság is hiányzott. Télen távozott a védekezõ középpályás posztjáról Horváth Attila, akit
nem igazán tudtunk pótolni, fontos
láncszeme volt a ZTE-nek. Sok
labdát szerzett, azokat megjátszotta, távozásával ûr keletkezett,
amit nem sikerült betölteni. A védelembõl, a középpályáról és a támadósorból is hiányzott egy-egy
olyan játékos, aki több száz mérkõzéssel a háta mögött kiélezett
helyzetekben megtalálja a jó megoldást. Nincsen edzõi papírom, de
belülrõl, a pályán ezt tapasztaltam.
– Külsõ tényezõk, anyagiak
vagy más problémák nem hátráltatták a jó szereplést?
– Pénzügyi gondok nem voltak
a szezon során, úgy tudom, mindenki idõben megkapta a járandó-

játékra kellett figyelnünk. Ami mindenképen óriási dolog, amikor az
NB I-es csapatok soránál lehetett
hallani súlyos anyagi gondokról.
– Hogy jövõre reális esély legyen az élvonalra, meg kell erõsíteni a keretet?
– Mindenképpen. A jelenlegi
keretben például nincsen 30 év feletti játékos. Továbbra is hangsú-

Fotó: Zavilla András

ságát. A sikeres szerepléshez a
vezetés biztosította a feltételeket.
A tavaszi idényre készülés során
Sopronban edzõtáborozhattunk,
gátló tényezõk nem voltak, csak a

lyozom, rutinos, az éles helyzetekben jó döntést hozó játékosokat
kell igazolni. Erõsítés nélkül a következõ idényben is csak álom
maradhat az élvonal.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYE
ZTE FC–FC AJKA 2-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg, 1000 nézõ. Jv.:
Kovács G. Gólszerzõk: Daru (54. p.), Délczeg (86. p.)
Tarr Sprint Andráshida–Letenye SE 8-0 (2-0)
Megyei I. labdarúgó-mérkõzés, Andráshida. Jv.: Kocsondi J.
Bp. Honvéd–ZTE FC 3-1 (2-1)
Nõi labdarúgó-mérkõzés. Rájátszás az NB I-be jutásért. Budapest.

25 ÉV A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN
JUBILÁL A VOKSH OKTATÁSI KFT.

 Manapság jóval nehezebb körülmények között lehet jogosítványt vagy közlekedési szakképzettséget szerezni, mint amikor
társaságunk megalakult – emlékezik vissza Kiss Ferenc, a VOKSH
Oktató, Szervezõ és Gépjármûvezetõ-képzõ Kft. ügyvezetõje.
– A jelentõsen változó jogszabályi környezethez, hatósági
elvárásokhoz azonban szerencsére sikerült alkalmazkodnunk,
s beruházásaink mellett ismereteinket, felkészültségünket is folyamatosan fejleszteni tudtuk.
A cég története 25 évvel ezelõtt kezdõdött, amikor 1990. július 1-én a Zala Volán egyik szervezeti egységeként a Zrínyi u.
99. szám alatti telephelyen a Volán Oktatási Bt. megalakult. Feladata a vállalat oktatási tevékenységének irányítása volt,
konkrétan az autóbusz-vezetõk,
tehergépkocsi-vezetõk és karbantartók képzése.
1996-ben sok minden megváltozott, a korábbi bt.-bõl létrejövõ kft. – amelynek többségi tulajdonosa ugyan továbbra is a
Zala Volán maradt – a jármûvezetõ-képzés
és közlekedési
szakemberek oktatása területén
„kilépett a piacra”, szolgáltatásait
szélesebb körben kínálta. Négy
évvel késõbb aztán megszûnt a
társaságban a Zala Volán tulajdoni részesedése, teljesen magánkézbe került.
– Az elmúlt 25 évben az itt
dolgozók összetétele teljesen átalakult, tevékenységi körük jelentõsen bõvült – folytatja Kiss Ferenc, aki egyébként a kezdetektõl fogva a társaság vezetõje. –
Komoly fejlesztéseket hajtottunk
végre, a volt József Attila Könyvtár helyén létrehoztuk oktatási
központunkat. Nagykanizsán kirendeltséget mûködtetünk. Rendelkezünk az oktatáshoz szüksé-

ges jármûparkkal, autóbuszt, tehergépkocsikat vásároltunk, fejlesztettük informatikai rendszerünket, sõt lehetõséget biztosítunk az e-learning oktatáshoz.
Az elõzõeknek is köszönhetõen 2010-tõl a VOKSH Oktató,

lunk valamilyen jogosítványt
vagy szakképesítést!
A 25 éves évforduló kapcsán
jelentõs kedvezményekkel várják
a jelentkezõket, így például csak
25 forintos elméleti képzési díjat, a
gyakorlati óradíj is kedvezõbb:
3.000 Ft/óra – amit kérnek a 2015.
06. 15-én 8.00 órakor induló
GYORSÍTOTT
tanfolyamon,
mely személygépkocsi, illetve
motorkerékpár kategóriában indul.

Szervezõ és Gépjármûvezetõképzõ Kft. névre hallgató társaság akkreditált felnõttképzési intézménnyé vált, az OKJ jegyzékében szereplõ szakmáknál vizsgaszervezõ engedéllyel rendelkezik. Zalán kívül az ország szinte teljes területén – Budapesttõl
kezdve, Ózdon keresztül Nyíregyházáig és még folytathatnánk
a felsorolást – OKJ-s gépkezelõképzést, GKI-s oktatás- és vizsgaszervezést végeznek. Megyénkben csak õk képzik a közlekedési vállalkozókat, döntõen
az ADR veszélyes áruk szállítóit.
Az elmúlt 25 év is minket igazol,
több mint 30.000 fõ szerzett ná-

– Nagyon sok képzõszerv van
a piacon, ami komoly versenyhelyzetet teremt, és mi ebben a
versenyhelyzetben idáig is helytálltunk és remélhetõen a jövõben
is sikeresen szerepelünk majd.
Partnereink, a nálunk végzettek
elégedettek voltak szolgáltatásaink színvonalával, s a jövõben
is meg kívánunk felelni elvárásaiknak. A megyében az egyik
meghatározó vállalkozó társaság
– autósiskola – kívánunk maradni
a közlekedési képzés területén –
mondta végezetül Kiss Ferenc, a
VOKSH Oktató, Szervezõ és
Gépjármûvezetõ-képzõ Kft. ügyvezetõje.

8

Hirdetés

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

