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A Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltára az önkormány-
zattal közösen szervezett várostör-
téneti konferenciát a díszteremben,
Zalaegerszeg rendezett tanácsú
várossá válásának 130. évfordulója
alkalmából. Nemcsak az elmúlt 130
év került terítékre, hiszen a levéltá-
rosok, muzeológusok és történé-
szek a középkortól az 1949-ig terje-
dõ idõszak új kutatási eredményeit
tárták a hallgatóság elé.

Az újságíró ilyenkor persze
rendszerint gondban van, hogy mi-
képp dolgozza fel az eseményt:
tudja le az egészet egy szimpla tu-
dósítással, szedje ízekre az egyes
témákat és írjon belõle cikksoroza-
tot, esetleg szólaltassa meg az elõ-
adókat, vagy várja meg, míg kötet-
be rendezõdnek a prezentációk, és
arról írjon kritikát. Mindegyik járható
út, azonban a nyári uborkaszezon
elõtt és az Egerszeg Fesztivál for-
gatagában talán jobb, ha a hallot-
tak alapján valamiféle összképet,
összbenyomást tár az olvasó elé a
krónikás. Annál is inkább, mert a té-
ma maga a város, illetve annak tör-
ténete. Elõdeink jó vagy rossz dön-

tésinek nyomai pedig ma is itt van-
nak velünk. Legyen szó politikai al-
kukról, városfejlesztési tervekrõl
vagy kultúrpolitikai stratégiákról.

Ahogy az Egerszegi évszáza-
dok címû konferencián elnöklõ
Kiss Gábor könyvtárigazgató vic-
cesen meg is fogalmazta zársza-
vában: talán ez a pár száz év nem
más, mint a középkori hatalmasko-
dásoktól az újkori hatalmaskodá-
sokig terjedõ idõszak. Innen nézve
úgy tûnik, nincs új a nap alatt.

(Folytatás az 5. oldalon
Konfliktusok, viták, lassú változás

címmel.)
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A helyi érték

– Vadas Zsuzsa –

– Öröm és megtiszteltetés jelle-
mezte az elsõ heteket, óriási vára-
kozás, számomra elég nagy teher-
rel. Aztán szembesülés a gazdasá-
gi helyzettel, ami nagyon nehéz idõ-
szakot hozott nekem lelkileg, gon-
dolok a költségvetés-készítésre, az

építményadó bevezetésére. Április
közepétõl érzékelhetõ volt már egy
kis nyugalom, és innentõl kezdve
már optimistábbá vált a hangulat.
Akkor éreztem úgy, hogy kezd min-
den lenyugodni, és végre elkezdünk
azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami
egy városvezetés feladata. Olyan
helyzet, mint most, talán utoljára

Gyimesi Endre polgármestersége
alatt volt 2000 táján, amikor Zala-
egerszeg jövõjét meghatározó sok-
sok terv készült és valósult meg.

– A vegyes érzelmek mellett
mi ad erõt vagy örömet a polgár-
mesternek?

– Az mindenképpen, amikor
azt tapasztaltam az elsõ hónapok-
ban, hogy ha õszinte, korrekt hoz-
záállással, megfelelõ stílusban
beszélgetek a városlakókkal, a
kollégákkal, akkor ki lehet alakíta-
ni egy komoly összefogást a vá-
rosban. Még a legnehezebb hely-
zetekben is nagyon értelmes,
konstruktív, szakmai jellegû vitá-
kat lehetett folytatni.

(Folytatás a 3. oldalon.)

MOST MÁR OPTIMISTÁN A JÖVÕRÕL
AZ ELSÕ FÉLÉV NEHÉZSÉGEIRÕL ÉS ÖRÖMEIRÕL

– BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL
Mozgalmas és izgalmas elsõ félévet hagy maga mögött a város

önkormányzata. A fiatal városvezetés tele optimizmussal kezdte
a munkát a múlt év végén azonban az ez évi költségvetés készí-
tése során szembesültek azzal, hogy Zalaegerszeg gazdasági
helyzete nem olyan állapotban van, mint amilyennek képzelték. A
valósággal való szembenézés és a kiútkeresés hozott néhány ke-
mény hetet. Balaicz Zoltán polgármestert 2015 elsõ félévének
elemzésére kértük. Milyen szakaszok jellemezték a városvezetõ
elsõ hat hónapját?

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

EGÉSZ NYÁRON

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb:

június 18-án 9.00 és 15.00 óra, július 1-én 9.00 és 15.00 óra

A VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL! 

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: E 68,75–67,74%; GY 42,27–65%; ÁKÓ: 143,5–153%; ÁKK: 137.760–146.880 Ft.

MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN!
AJÁNLATUNK:
• Biotermékek • Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén-

és laktózmentes alapanyagok • Vitaminok • Étrend-

kiegészítõk • Gyógyteák • Természetes kozmetikumok •

Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉÉRT

VASÁRNAP IS NYITVA TARTUNK!

BIOBOLT – VÁSÁRCSARNOK

A hagyományokhoz híven
az elmúlt hét végén is több
mint tízezren szórakoztak az
Egerszeg Fesztivál színes
programjain. És még az idõ-
járás is kegyes volt. 

A háromnapos rendezvé-
nyen közel 150 külföldi ven-
dég is részt vett 11 testvér-
városunkból és partnerváro-
sainkból.  Velük is érkeztek
táncosok, zenészek, éneke-
sek és képzõmûvészek. A
fesztivál három zenei szín-
padán számos koncert várta
a fesztiválozókat. Fellépett
többek között a Kormorán, a
Korál, Szupernem, Honey-
beast, Szabó Balázs és ban-
dája, Kállay Saunders And-
rás és még sokan mások.

(A rendezvények részle-
teirõl e heti és jövõ heti szá-
munkban is olvashatnak).

VÁROSTÖRTÉNET
A 130. ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN

Lehetséges-e fél nap alatt jelképesen több száz éven végig
száguldani úgy, hogy közben hiteles képet kapjunk a város törté-
netérõl? Mint azt egy, a közelmúltban megrendezett szakmai kon-
ferencia bizonyítja, igen. Annak ellenére, hogy a felszólaló tizen-
két elõadó, tizenkét különbözõ szempontból közelítette meg a
kérdést. De talán épp a kutatási témák és területek sokszínûsége
tette izgalmassá az elõadás-sorozatot.

Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében hangsúlyozta: az
elmúlt évtizedekben kiterjedt
nemzetközi kapcsolatrendszert
alakított ki Zalaegerszeg, mely-
nek során erõs testvérvárosi szá-
lak kötõdtek, megismerve egy-
más kultúráját, mûvészetét,
gasztronómiáját, gazdaságát és
sportját.

– A barátság mellett összeköt-
nek bennünket az örök európai

értékek, egymás kölcsönös tiszte-
lete és megbecsülése, valamint a
közös jövõ építése iránti elkötele-
zettségünk.  A 130 éves jubileum
jegyében 2015-ben számos ren-
dezvénnyel, koncerttel, új progra-
mokkal kötetek kiadásával emlé-
kezünk elõdeink dicsõ tetteire –
fogalmazott a polgármester.

A köszöntõ után az ausztriai
Klagenfurt, a lengyelországi
Krosno, a németországi Marl, az

olaszországi Gorizia, a bulgáriai
Dobrics, a horvátországi Varazsd,
az ukrajnai Herszon, a szlovéniai
Lendva, a kárpátaljai Beregszász,
az erdélyi Marosvásárhely és
Barót, a felvidéki Dunaszerdahely
delegációvezetõi köszöntötték az
ünneplõ Zalaegerszeget. Vala-
mennyien hangsúlyozták a test-
vérvárosi kapcsolat további erõsí-
tését, a népek közötti barátság el-
mélyítését, és szép ünnepet, iga-
zi fesztiválhangulatot kívántak a
város valamennyi lakójának.

Az ünnepség keretében egy
baróti háromtagú család – Bán
István, Bán Annamária és Bán
Hunor – tette le az állampolgársá-
gi esküt európai barátaik elõtt.

SZÉP ÜNNEPET KÍVÁNOK!
TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓK AZ EGERSZEG FESZTIVÁLON

Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válásának 130. éves
jubileumára 11 testvérváros és két partnerváros delegációja érke-
zett a zalai megyeszékhelyre az elmúlt hétvégén. A vendégek fo-
gadására a város dísztermében került sor, az eseményen részt
vett Vigh László országgyûlési képviselõ, Rigó Csaba kormány-
megbízott és dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke.

Fotó: Seres Péter
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FESZTIVÁL-
HANGULATBAN
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A megyei és helyi védelmi bi-
zottságok minden érintett szer-
vet a katasztrófavédelemtõl a
rendõrségig értesítettek, a me-
gyei tiszti fõrvos pedig a fekvõ-
beteg-ellátáshoz tartozó intéz-
mények vezetõit valamint a házi-
orvosok figyelmét hívta fel arra,
hogy hozzák meg a szükséges
intézkedéseket, illetve tájékoz-
tassák a betegeket, mit tegyenek

a problémák megelõzése érde-
kében.

A hõségriasztás három fokozat-
ban határozható meg, melyeknek
megfelelõen az országos tiszti fõ-
orvos riasztást ad ki. Az elsõ fokoza-
tot akkor adja ki, ha a napi középhõ-
mérséklet meghaladta a 25 Celsius-
fokot. A második fokozatú készültsé-
gi jelzést akkor rendelik el, ha a hõ-
mérséklet legalább három egymást
követõ nap várhatóan eléri, vagy
meghaladja a napi 25 fokot, vagy
legalább egy napra eléri a napi kö-
zéphõmérséklet a 27 fokot. A har-
madik fokozatot, a riadójelzést akkor
adják ki, ha várhatóan legalább há-
rom egymást követõ napon eléri a
napi középhõmérséklet a 27 fokot.

Rigó Csaba továbbá elmondta,
felhívták a figyelmét az önkormány-
zatoknak is, akik a hõségriadó ideje
alatt locsolást rendelhetnek el a
közterületeken, meghosszabbíthat-
ják a helyi strandok nyitva tartását,
és vizet oszthatnak. A Zalavíz Zrt. is
kitelepül lajtos kocsival a Dísz térre.
A nagy melegre való tekintettel a
kormányhivatalokban elõbbre hoz-
ták a munkakezdést, így a munka-
idõ reggel hét órától délután fél né-
gyig tart.

A kormánymegbízott arra kéri a
lakosságot, hogy a nagy melegben
fogyasszanak sok folyadékot, és 11
és 15 óra között semmiképpen ne
tartózkodjanak a tûzõ napon. Véd-
jék bõrüket a leégés ellen megfele-
lõ öltözködéssel és napvédõ készít-
mények alkalmazásával, valamint
szemüket napszemüveg viselésé-
vel.

Pais Teréz megyei tiszti fõrvos
hozzáfûzte, a kisgyerekek, az idõ-
sek, a krónikus betegek és a fizikai
munkát végzõk vannak különösen
veszélyben, nekik ilyenkor fokozot-

tabban kell betartani az egészség-
megõrzésre vonatkozó tanácsokat.
A ventilátort csak rövid ideig lehet
használni, mivel kiszárítja a szerve-
zetet! Fontos a fokozott folyadék-
pótlás!

Ha a fent említettek nem valósít-
hatók meg, töltsön el legalább 2–3
órát légkondicionált helyen.

Kerülje a megterhelõ fizikai mun-
kát, tartózkodjék árnyékban a leg-
melegebb órákban. Tartsa testhõ-
mérsékletét alacsonyan, és fo-
gyasszon sok folyadékot, elõzze
meg a kiszáradást. Gyakran zuha-
nyozzon, vagy fürödjön langyos víz-
ben. Viseljen világos, természetes
alapanyagú, bõ ruhát. Ha a napra
megy, viseljen széles karimájú kala-
pot és napszemüveget. Rendszere-
sen fogyasszon folyadékot, ne fo-
gyasszon alkoholt és magas cukor-
tartalmú italokat.

Ha rendszeresen szed gyógy-
szert, kérdezze meg kezelõorvosát,
hogyan befolyásolják a gyógysze-
rek a folyadékegyensúlyt. A lázas
betegekre különösen oda kell figyel-
ni! Fokozattan ügyeljünk a lázas
gyermekek folyadékpótlására. El-
lenõrizze testhõmérsékletét! Fontos
tudatosítani, hogy ha a testhõmér-
séklet 38 fok fölé emelkedik, az már
káros az egészségre. 39 fok felett
hõguta, 40 fok felett életveszélyes
állapot!

2 Közélet
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Elfeledett örökségünk cím-
mel rajz- és fotópályázatot hir-
detett a Zala Megyei Kormány-
hivatal általános és középisko-
lások számára. A pályamûvek-
bõl kiállítást állítottak össze a
Göcseji Múzeumban, melynek
megnyitóján a legjobb alkotá-
sokat díjazták.
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Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Kormányhivatal fõigazgatója ki-
emelte, a gyerekek alkotásaikkal
hozzájárultak az épített örökségek
fenntartásához, ezért, mint a régi
emlékek fiatal megmentõit kö-
szöntheti. Valamennyi pályamû a
méltatlan és hányatott állapotú
épületekre hívja fel a figyelmet,
melyek megmentése, helyreállítá-
sa valamilyen ok miatt várat magá-

ra. Mint mondta, a fiatalok nagyon
jól oldották meg a feladatot, több
munka színeiben, ötletességében
és humorában tûnik ki. Megkülön-
böztetett figyelmet kapott mûveik-

ben a valóban jobb sorsa érdemes
zalaegerszegi Zóna étterem, az
egykori MMIK, vagy a fenékpusz-
tai uradalmi birtok. A fõigazgató
hangsúlyozta, a kormányhivatal

számára fontos a megye épített
örökségének megõrzése, és en-
nek okán a fiatalok megszólítása.
Munkáikon jól érzékelhetõ kötõdé-
sük környezetükhöz, minden bi-
zonnyal még inkább óvni fogják
épített örökségüket felnõttko-
rukban. 

Lengl Zoltán állami fõépítész
örömét fejezte ki, hogy második al-
kalommal sikerült meghirdetni a
pályázatot nagy érdeklõdés mel-
lett. Mint fogalmazott, fontos, hogy
a fiatalok fogékonyak legyenek az
épített környezet iránt. Mivel ha-
zánk jelentõs épített örökséggel
rendelkezik, még fokozottabb az
elvárás, hogy a jövõ nemzedéke
megismerhesse épített kultúrán-
kat.  Ehhez elengedhetetlen az is,
hogy megõrizzük és fenntartsuk
több évszázados értékeinket, ha-
gyományainkat a mai kor igényei-
hez igazítva a jövõ nemzedékének
számára.

A videó kategória gyõztese a
zalaegerszegi Ady Általános Isko-
la négytagú csapata lett. 

Rajzkategóriában elsõ illetve
második helyezést ért el Bézsenyi
Andrea és Zalavári Stefánia, a
Zalacsányi Általános Iskola tanulói.

RÉGI EMLÉKEK MEGMENTÕI
AZ ELFELEDETT ÖRÖKSÉGÜNK RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT LEGJOBBJAI

PAD A BARÁTSÁG JELÉÜL
ÚJ TALÁLKOZÁSI PONT LEHET

A tizenöt éves

testvérvárosi évforduló alkalmá-
ból padot ajándékozott a német-
országi Marl városa Zalaeger-
szegnek. A kényelmes ülõalkal-
matosság a városháza elõtti té-
ren várja a pihenni vágyókat.
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A pad ünnepélyes avatásán
Thomas Hüwe, a Marl–Zalaeger-
szeg Testvérvárosi Egyesület el-
nöke elmondta: szeretnék, ha az
ajándék a barátság jeléül szolgál-
na, és ha az emberek arra hasz-
nálnák, hogy megnyugodhassa-
nak, megpihenhessenek itt a napi
stressz után. Annál is inkább,
mert néha jó lassítani egy kicsit.

Gecse Péter alpolgármester
megköszönte nemcsak a padot,
hanem az elmúlt másfél évtized
barátságát is. Mint fogalmazott: e
kedves gesztus jól jelzi, hogy az
ajándékozók az egész városra
gondoltak. Reméli, hogy a pad
egy új találkozási pont lesz Zala-
egerszegen.

A testvérvárosi kapcsolat év-
fordulója alkalmából a városveze-
tés, a marli delegáció tagjai, va-
lamint a résztvevõk lufierege-
téssel és a bennük elrejtett jókí-
vánságokkal is emlékeztek a kö-
zös évekre.
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Június 6-tól zajlik a társadal-
mi konzultáció, rendkívül ered-
ményesen, vélekedett Rigó Csa-
ba kormánymegbízott, aki a za-
laegerszegi városháza elõtt tar-
tott sajtótájékoztatót a közel-
múltban. 

Valóban nagy az érdeklõdés.
Ezt példázza, hogy naponta több
százan töltik ki a kérdõíveket. Az
emberek nem rohannak, jó néven
veszik, hogy a kormány megkér-
dezi õket. A felmérés célja, hogy
maguk az állampolgárok dönthes-
senek arról, mely eljárási díjak és
illetékek eltörlését, illetve csök-

kentését vennék szívesen –
mondta el Zala megye kormány-
megbízottja. 

A kérdõívet hasznosnak tartják
az azt kitöltõk is. Mint mondták:
örülnek, hogy a kormány megkér-
dezi, mi a véleményük az általuk
feleslegesnek ítélt államigazgatá-
si költségek fizetésének kötele-
zettségérõl. A megszüntetésre
vagy mérséklésre javasolt díjak
között többen említik a tulajdoni
lap kiállításával együtt járó illeté-
ket. A vállalkozók például az adó-
hatósági igazolás kiállítását, illet-
ve a vállalkozói igazolványok ki-
adásával összefüggõ illetékek el-
törlését üdvözölnék.

ÉRDEKLI A ZALAIAKAT
AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS

Az ellopott igazolványok pótlásával kapcsolatos, illetve a csa-
ládi állapot változásával összefüggõ okmánycsere-díjtételek el-
törlését vagy csökkentését támogatnák leginkább az állami rezsi-
csökkentéssel kapcsolatos konzultációs kérdõív kitöltõi. 

Még 2013 júliusában nyújtot-
ta be a Zalaispa Hulladékgaz-
dálkodási Társulás azt a pályá-
zatot, melynek elnyerését köve-
tõen több mint egymilliárd fo-
rint értékû eszközbeszerzést
valósíthat meg. A 8 százalékos
önerõ mellett 966 milliós támo-
gatásban részesült, melynek
köszönhetõen a Nyugat-Bala-
ton és Zala folyó térségében
282 település 244 ezer lakosa
részesülhet a korszerûbb hul-
ladékkezelés elõnyeiben.

A projekt nyitórendezvényén el-
hangzott, hogy a saját erõvel
együtt több mint egymilliárdos pro-
jekt keretében 24 ezer 120 literes,
közel tíz és fél ezer 240 literes mû-
anyag edényzet, több, különféle
hulladékgyûjtési célú tehergépko-
csi kerül beszerzésre, amelyeket a
programban részt vevõ települé-
sek részére átadnak.

Dékány Endre, a társulás elnöke
a Zalaispa történelmében mérföld-
kõnek nevezte a most megvalósuló
fejlesztést. Vigh László és
Manninger Jenõ képviselõk a beru-
házás fontosságát emelték ki, majd
V. Németh Zsolt környezetügyért,

agrárfejlesztésért és hungariku-
mokért felelõ államtitkár – aki maga
is a társulás területének lakosa –
hangsúlyozta, hogy elõbb a hulla-
dék keletkezésének csökkentése,
majd ártalmatlanítása, végül újra-
hasznosítása mindannyiunk szá-
mára létfontosságú. Ezért is vállal-
tuk, hogy 2020-ban már a hazánk-
ban keletkezõ papír-, mûanyag-,
üveg- és fémhulladék 50 százalékát
újrahasznosítjuk – jelenleg mintegy
36 százaléknál tartunk. A jövõvel
kapcsolatban elmondta, hogy en-

nek a célnak a megvalósítására
2020-ig mintegy 101 milliárd forint-
nyi forrás áll majd rendelkezésre.

Bali József, a Zalaispa Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta, hogy az
eszközök beszerzését megpályáz-
tatták, a szállítási határidõ szep-
tember 30., a projekt teljes zárásá-
nak határideje pedig 2015. decem-
ber 31.

A projekt nyitórendezvénye
Balaicz Zoltán polgármester elis-
merõ szavaival, majd az ezt köve-
tõ rövid sajtótájékoztatóval zárult.   

KORSZERÛBB HULLADÉKKEZELÉS
A ZALAISPA EGYMILLIÁRDOS ESZKÖZBESZERZÉSE

AMIKOR HÕSÉGRIASZTÁS VAN
SOK FOLYADÉK, HÛVÖS SZOBA

Maradjunk árnyékban és igyunk sok folyadékot – ajánlotta Ri-
gó Csaba Zala megyei kormánymegbízott a zalaegerszegi Dísz té-
ren tartott sajtótájékoztatóján annak kapcsán, hogy az elmúlt
héten másodfokú hõségriasztást rendelt el az országos tiszti
fõorvos csütörtök déltõl hétfõ éjfélig.



3Aktuális

Ez a pályázati forrás elkötelezett pedagógu-
saink munkájával lehetõvé tette, hogy diákjaink el-
sajátítsák az egészséges táplálkozás alapelveit,
az alapvetõ konyhatechnikai eljárásokat, hogy
megismerjék az ivóvízfogyasztás és a vízkészlet
megóvásának fontosságát. Elsajátították a helyes
test- és fogápolást, a tanórák közti szünetekben
tartásjavító tornán vettek részt, délutánonként úsz-
ni jártak, sportfoglalkozásokon vettek részt, ahol
megismerkedhettek a különbözõ sportágak alapja-
ival, különös tekintettel az életmódsportokra. Bibli-
ai kertet hoztak létre, ahol gyümölcsfákat és dísz-
növényeket ültettek, szépítették környezetüket, ez-
által ismerkedtek a kertészkedéssel, a fizikai mun-
kával is.

Az ilyen pályázatok nagyban hozzájárulnak ah-
hoz, hogy gyermekeink egészséges felnõttekké

váljanak, és harmonikus kapcsolatban éljenek a
környezetükkel és embertársaikkal.

Az intézmény fenntartójának, a párizsi székhe-
lyû Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend egyik
célkitûzése:

„Ébresszük fel minden fiatalban a saját
hivatását és felelõsségét a világ építésében”

Ahhoz, hogy iskoláinkban válaszolni tudjunk ko-
runk legfontosabb kihívásaira, elõször is egészsé-
ges gyerekeket kell nevelnünk. Fontos, hogy min-
den diákunkban kialakítsuk a lelkiség, a tudás, az
egészség, a mozgás és az egymás illetve a kör-
nyezet iránti elkötelezettséget. Meg kell ízlelniük
az életben a felelõsség ízét, tudniuk kell egészsé-
ges kapcsolatokat kiépíteni maguk körül.

TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0100 

A RENDSZERES TESTMOZGÁS ÉS

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD IRÁNTI IGÉNY

KIALAKÍTÁSA A TESTI ÉS LELKI HARMÓNIA MEGTEREMTÉSÉÉRT

A MINDSZENTYBEN

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az Új Szé-
chenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben
valamint szabadidõs közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfej-
lesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplõk bevonásával”
címû pályázati felhívás keretében támogatást nyert „A rendszeres testmozgás
és az egészséges életmód iránti igény kialakítása a testi és lelki harmónia meg-
teremtéséért a Mindszentyben” elnevezésû, TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0100
kódszámú pályázat megvalósításához. A projekt kezdete: 2014. szeptember 1,
vége: 2015. június 30. A pályázaton elnyert összeg: 14,12 millió forint. A
Mindszenty-iskola fenntartója felvállal minden olyan pályázatot, amely a tanu-
lóink egészséges életmódra tanítását tûzi ki célul és mozgáskultúráját javítja.

Az országgyûlési képviselõ úgy
fogalmazott: egyre többen vannak
azok, akik nem kérnek a rendszer-
pártokból és az elmúlt 25 évbõl.
Õk a rendszerkritikus erõt akarják
támogatni; nekik szeretne az LMP
megbízható alternatívát nyújtani.
Ehhez azonban minél több helyen
jelen kell lenniük a helyi közélet-
ben. A mostani országjáró körút
nincs tele látványos elemekkel, de
nem is ez a cél, hanem a szerve-
zettség erõsítése.

Újságírói kérdésre válaszolva a
kormány bevándorlásellenes kam-
pányával kapcsolatban elmondta:
nem közpénzbõl kellene a kor-
mánynak gyûlöletkampányt foly-
tatnia a külföldiek ellen, pláne nem
európa uniós tagállamként. Schif-
fer szerint sokkal inkább a kiván-
dorlással kéne Orbán Viktornak
foglalkoznia, hiszen az sokkal na-
gyobb probléma az országnak,
mint a bevándorlás ügye.

Paksy Zoltán, az LMP zala-

egerszegi önkormányzati képvi-
selõje a sajtótájékoztatón egy he-
lyi, ám országos vetületû problé-
mára irányította rá a figyelmet.
Nevezetesen a közvilágítási re-
formra, melyet mindenhol egy
kormányhoz közeli vállalkozás
végez. Mint fogalmazott: meg-
döbbentõ, amit a zalaegerszegiek
tapasztaltak az elmúlt hetekben
az új ledes izzókkal kapcsolat-
ban. Sokkal gyengébb lett a város
közvilágítása azóta, ráadásul
van, ahol fák lombkoronájából is
vágni kellett amiatt, hogy a járdá-
ra több fény jusson. A problémára
azért is fel kell hívni a figyelmet,
mert a város 150 millió forintos
önrésszel támogatja ezt az elhi-
bázott akciót.

LMP: A SZERVEZETTSÉG ERÕSÍTÉSE A CÉL
ZALAI KÖRÚTON JÁRT SCHIFFER ANDRÁS

A Lehet Más a Politika (LMP) hatékony mûködése számára je-
lenleg korlátozó tényezõ a szervezeti kiépítettség hiánya – fogal-
mazott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Schiffer András, a szer-
vezet társelnök-frakcióvezetõje. A párt májusban kezdett ország-
járásba, melynek célja a szervezet felépítése, vagyis hogy minél
több vidéki városban és településen legyen helyi csapatuk.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem alakult ki éles ellentét a

helyi politikában. Ez volt talán a
legnagyobb öröm az elsõ hóna-
pokban. Nagyon nagy bosszúság
nem ért – folytatja Balaicz Zoltán.
– Viszont ami elkeserített, megvi-
selt december végén és január-
ban, az építményadó bevezetésé-
vel kapcsolatos fórumok, vélemé-
nyek hangulata volt. Remélem,
senki nem gondolja, hogy öröm-
mel vezettük be az új adót. Vannak
olyan típusú emberek, akik úgy
szemlélik a világot, hogy minden
rosszban van valami jó, vagyis
próbáljunk optimistán gondolkod-
ni. Elszomorít azonban, amikor
bejelentünk egy jó hírt, mégsem
tud örülni mindenki ennek. Mindig
akad valaki, aki kétségbe vonja,
besározza, õk úgy gondolkodnak,
hogy minden jóban van valami
rossz…

– A Dísz téren elbontott fém-
árnyékolóra gondol?

– Többek között igen, ez is jó
példa. Mielõtt elbontattuk, majd-
nem mindenki szidta, utána meg
néhányan azt kérdezték, miért tûnt
el a térrõl.

– Terveznek valamit a helyé-
re?

– Nem. Volt ugyan egy ötlet
„fröccsteraszra”, de ha lesz is
ilyen, az biztos, hogy más helyszí-
nen. Szerintem most jobb a Dísz
tér, kinyílt, az új szobornak is jó a
fogadtatása, sokan fotózkodnak
körülötte.

– A kormánnyal kötött straté-
giai megállapodás segített ab-
ban, hogy most már arról szól-
nak a hírek, hogy Zalaegersze-

gen stabilizálódott a gazdaság?
A megállapodásban megfogal-
mazottak megvalósíthatók az
ígéretek szerint?

– Vannak köztük olyanok, me-
lyeket viszonylag könnyû teljesí-
teni. Most azzal foglalkozunk Vigh
László országgyûlési képviselõ-
vel együtt, hogy az ígéreteket
„aprópénzre” váltsuk. Nem na-
gyon látványos a munka, ami már
folyik a háttérben, de hihetetlenül
kemény tervezési feladataink
vannak. 

– Nézzük egy kicsit részlete-
sebben...

– A gyorsforgalmi út (76-os,
M9-es) építésére nincs rálátásunk.
Amit tudunk csinálni, hogy ostro-
moljuk a felelõs minisztériumot és
kérjük, figyeljenek a határidõkre.
Az északi ipari park fejlesztésénél
nem lesz gondunk, mert a kor-
mányzati ígéret mellett elkülönített
TOP-os források is rendelkezésre
állnak az inkubátorház fejlesztésé-
re, a közmûvesítésre. Választási
ígéretünkben szerepel a strand új-
ra nyitása. Három ütemben tervez-
tük a fejlesztést. Idén kinyitjuk a
kisgyermekes anyukák és gyere-
kek részére, illetve rendbe hozzuk
a bébimedencét. Jövõre a tanme-
dence fejlesztése szerepel a ter-
veinkben, majd 2017-ben az ötven
méteres tanuszoda. A munka elin-
dult.

– Már június van, mi az oka a
csúszásnak?

– Ha csak egy hónapig lesz
nyitva a strand, akkor is kinyitjuk,
most úgy látszik, július végére el-
készülnek a munkálatokkal. A hely-
zet az, hogy a miniszterelnöki láto-

gatás során kiderült, hogy kapunk
2,5 milliárdot egy teljesen új fedett
uszoda építésére, és megérkeztek
a tervezõk is. Így az általunk elkép-
zeld menetrend felborult, újra kel-
lett terveztetni a környezetet, a gé-
pészetet, hogy az illeszkedjen
majd az új beruházáshoz. Az uszo-
dára vonatkozó terveket szeptem-
ber 15-ig a kormány elé kell vin-
nünk, utána jön a költségkeret biz-
tosítása, és a közbeszerzés. Na-
gyon látványos, szép uszodája
lesz Zalaegerszegnek 2017-re.

Szintén megindult a tervezése
a Mindszenty-emlékközpontnak –
folytatja a polgármester. – A hely-
szín a Göcseji Múzeum melletti te-
rület lenne, ami lehetõséget adna
arra, hogy maga a múzeum is
megújuljon. Létrehoztunk egy
munkacsoportot, és ha a terveink-
kel, elképzeléseinkkel meg tudjuk
gyõzni a kormányt, akkor létrejö-
het az emlékközpont. Az Alsóerdõ
tervezésénél az elmúlt hetek ta-

pasztalatai alapján azt tudom
mondani, hogy ez a legbonyolul-
tabb és legösszetettebb feladat.
Bár az ötlet valójában nagyon jó,
hogy hozzunk létre egy egyedülál-
ló kaland-, sport- és szabadidõpar-
kot, viszont rendkívül bonyolultak
a tulajdoni viszonyok, a terepvi-
szonyok. Elkészítjük ehhez a ta-
nulmányt, de még sok vitára szá-
mítok az Alsóerdõ felújításával
kapcsolatban.

–  A város TOP-programjában
mennyi pénz áll rendelkezésre
és mire fogják fordítani?

– Az ebben a programban sze-
replõ 11,2 milliárd forintot 2020-ig
kell a városnak elköltenie. Ez a
pénz biztos, lehívható és a polgár-
mesteri programban szereplõ ter-
veinket szeretnénk megvalósítani
belõle, többek között a falumú-
zeum megújítását, az egyedi helyi
kézmûvestermékek piacát, az
északi ipari park fejlesztését. 

– Ezek szerint elégedett az el-
ért eredménnyel?

– Abból a szempontból vagyok
elégedett, hogy látom, mire jut for-
rás a következõ években, és me-
lyek azok a reális célok, amiket
meg lehet valósítani.

– Az idén befejezi a tanítást,
ezen a héten elbúcsúzik a diák-
jaitól. Hogy éli meg?

– Rosszul. Nagyon fog hiá-
nyozni a tanítás és a diákok is. Ti-
zennégy évig tanítottam történel-
met az egyik szakközépiskolában,
heti három órában. Nagyon jót tett
a lelkivilágomnak, hogy gyakorol-
hattam a hivatásomat. A béke szi-
gete volt ez számomra.

–  Pihenés, kikapcsolódás. A
múlt évben erre nem jutott idõ,
hiszen szinte egész évben kam-
pányok folytak a három válasz-
tás miatt. Mit terveznek felesé-
gével a nyáron?

– Valóban, tavaly nem volt
idõnk nyaralásra. Most rövidesen
indulunk tíz napra Erdélybe, majd
július végén szintén tíz napra Ró-
mába. Nagy szükségünk van a ki-
kapcsolódásra.

MOST MÁR OPTIMISTÁN A JÖVÕRÕL
AZ ELSÕ FÉLÉV NEHÉZSÉGEIRÕL ÉS ÖRÖMEIRÕL

– BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

Balaicz Zoltán

A települési önkormányzatok-
nak pályázniuk kell a 2015. június
16–augusztus 28-ig terjedõ idõ-
szakra a rászoruló gyermekek na-
pi egyszeri melegétkeztetésének
támogatására. A támogatás akkor
biztosítható, ha az önkormányzat
a rászoruló gyermekek ebben az
idõszakban történõ étkeztetését
legalább 43, legfeljebb 53 munka-
napon keresztül biztosítja. Az igé-
nyelhetõ támogatás ebédenként
440 forint.

A pályázati kiírás értelmében
Zalaegerszeg 276 rászoruló gyer-
mek (ez a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõ
kiskorú gyermekek 30 százaléka)
után saját forrás biztosítása nélkül

igényelhet támogatást. Az elmúlt
évben az önkormányzat a nyári
szünetben 54 napon keresztül biz-
tosított napi egyszeri meleg ételt a
rászoruló gyermekeknek. Ebben
az idõszakban 183 gyermek ré-
szére 9 ezer 883 adag étel ké-
szült.

Zimborás Béla, a polgármesteri
hivatal intézményfenntartó szakre-
ferense arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a város 2015. évi nyári ét-
keztetésére benyújtott pályázaton
sikerrel szerepelt: 5 millió 829 ezer
forint összegû támogatásban ré-
szesült, ez 276 gyermek étkezte-
tését teszi lehetõvé június 22-tõl
augusztus 28-ig, összesen 48
munkanapon keresztül.

GYERMEKÉTKEZTETÉS
KÖZEL 6 MILLIÓ A PÁLYÁZATI SIKER

Mintegy hárommilliárd forint áll rendelkezésre a központi költ-
ségvetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatására. 

Elmondta: igyekeztek olyan
vendégrendezõket hívni, akik is-
merik a bábok jelképeit,
metaforáit, és tudják, hogyan kell a
kisebbekkel kommunikálni. Azt ta-
pasztalják, hogy a gyerekek szere-
tik, ha bevonják õket a játékba,
megfogja õket az adott elõadás
képi és zenei világa. A bonyolul-
tabb szövegû darabok iránt kisebb
az érdeklõdés. A most záruló
évadban 289 elõadást tartottak, a
nézõszám pedig elérte a 32 ezer
470-et. Nyolcvankét tájelõadást
tartott a társulat 11 ezer feletti né-
zõszámmal. Több városban és a
fõvárosban is játszottak, eljutottak

Lendvára és Sepsiszentgyörgyre
is, de Nagykanizsára Lentibe és
Keszthelyre nem sikerült még el-
jutniuk, nem kaptak meghívást. Vi-
szont Japánba jövõre is várják
õket. Örvendetesnek tartja ugyan-
akkor az igazgató, hogy 13 száza-
lékkal emelkedett a bérletesek
száma az elmúlt évadhoz képest.  

A bábszínház gazdálkodása
stabil, hangzott el. Közel négymil-
lió forintot pályázaton is nyertek,
ez a pluszbevétel erõsítette a tár-
sulat helyzetét. Az évadzárón há-
rom társuktól búcsúztak, a jövõ
évadra pedig ketten szerzõdtek a
Griffhez.

ÉVADZÁRÓ A GRIFFBEN
289 ELÕADÁS, 32 EZER 470 NÉZÕ

Megköszönte a társulat munkáját, és értékelte az elmúlt évad-
ban bemutatott darabok fogadtatását az évadzáró ülésen Szücs
István, a Griff Bábszínház igazgatója. Mint fogalmazott, nehéz, de
sikeres évadot zártak. Hét bemutatót tartottak, ebbõl hat bérletes
elõadás volt.

Fotó: Seres Péter



– b. k. –

– Az emberi élet döntések soro-
zata. Igen vagy nem. Az önök
ötven évvel ezelõtti igenje terelte
az életüket közös mederbe. Meg-
fontolt, komoly szándék, hogy va-
laki élete elején kimondja ezt a
szót, az ifjúkori szenvedélyek kö-

zött. Aztán teltek az évek, évtize-
dek, fél évszázad. Gyermekeik
mosolya, közös erõfeszítések hos-
szú sora, szomorú percek, nehéz
órák, türelem, megértés – mondta
Balaicz Zoltán, miközben köszön-
tötte az esküt tett párokat.

Az ötlet a Harmatos házaspár-
tól származott. Elmondták, a Há-
zasság hete rendezvényen jutott
eszükbe ez a lehetõség, mellyel
megkeresték az önkormányzatot.
A szervezést a ZVMKK és a Csa-
ládi Intézet munkatársai vállalták.

S végül még 8 házaspár élt ezzel
a lehetõsséggel. 

A Harmatos házaspár, Éva és
László 54 évvel ezelõtt ismerked-
tek meg, 16, illetve 18 évesen. Be-
vallásuk szerint az elsõ 25 év volt
csak nehéz, az otthonteremtés, a
gyermeknevelés, számtalan lehe-
tõséget adott a konfliktusra.

– Diákszerelem volt, és négy év
után házasodtunk össze. Fontos
az azonos értékrend és az egyféle
gondolkodás – mondták, s vallják,
a hasonlóság bír vonzerõvel.

– Semmi problémánk nem volt
– mondta pajkosan Horváth István.
– Egymást tolerálni kell, a türelem
nagyon fontos, s hogy mindketten
engedtünk. Hagyni kell a másikat
kibontakozni. Szintén az alkalmaz-
kodást, a megértést és a szeretetet
nevezte meg a hosszú házasság
titkának a Kustán házaspár.

Az idén aranylakodalmas párok,
akik jelentkeztek a közös eskütételre:
Bakony Sándor – Kocsis Éva, Csõsz
József – Léránt Mária, Harmatos
László – Mészáros Éva, Horváth Ist-
ván – Gellén Zsuzsanna, Horváth Ti-
bor – Simon Rozália, Kámán Rezsõ
– Farkas Piroska, Kustán Tibor – Fá-
bián Anna, Molnár Sándor – Orbán
Jolán, Piff József – Szabó Mária. 

4 Kitekintõ

Formabontó tárlatvezetések,
fotótörténeti és irodalmi kalando-
zások, kiállítás, koncertek és színi
elõadás is lesz a múzeumi éjsza-

ka öt helyszínén. A könyvtárban
térképkiállítás nyílik, mely a törté-
nelmi Zala megye ábrázolásait
mutatja be. A zsinagógában pedig

„Megõrzött kulturális emlékeink a
holokauszt után. A magyar zsidó
képzõmûvészet a XX. század el-
sõ felében – Válogatás a kecske-
méti Katona József Múzeum Kép-
zõmûvészeti Gyûjteményébõl”
címmel látható majd tárlat.

(Részletes program a
www.gocsejimuzeum.hu oldalon
található.)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ÖT HELYSZÍNEN
IZGALMAS PROGRAMOK ÖT HELYSZÍNEN

Sokszínû programokkal várja a látogatókat a Múzeumok éj-
szakáján, vagyis június 20-án 17 órától a Göcseji Múzeum és a
Göcseji Falumúzeum. Idén a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, valamint a
Zalaegerszegi Törvényszék is készül meglepetésekkel.

– B. K. –

– Minden tekintetben forma-
bontó ez a könyv. A tartalmát, a
formáját, a kétnyelvûségét és az
egyedi képi világhoz illõ mûvészi
illusztrációkat illetõen is – mondta
Kiss Gábor. – Nem akármilyen
szellemi torna volt errõl csupán
beszélgetni is a szerzõvel, s egy
idézet jutott eszembe errõl, mely
teljesen ideillõ, „meghajtom a feje-
met a vidéki középiskolai tanárok
mûveltsége elõtt”. És elgondolko-
dom, milyen sokan vannak közöt-
tünk ilyenek, és egyszer csak fel-
színre törnek.

– Mozaikos szerkezet érzelmi
motívumokra építkezve. A történet
megírása nagy mûveltséget felté-

telez. Mitikus tartalmak és a köz-
napiságnak is megvan benne a je-
lentõsége. Sok izgalmas és fe-
szültséget teremtõ helyzet. A mû
szerkezete és nyelvezete is befo-
gadható, s Németh Miklós bravú-
rosan oldotta meg a hozzá illõ gra-
fikákat – mondta Péntek Imre, mi-
közben megjegyezte, a Vitrin Ki-
adó elsõ alkalommal adott ki szép-
irodalmat a Hollókék kötettel. 

Bubits Tünde nem elõször vil-
lantotta meg alkotói vénáját. Ko-
rábban írt misét nõi hangra, ahol a
szövegírás mellett énekesként is
részt vett az elõadásban (zene-
szerzõ Hajdu Sándor). Illetve az
idõsotthonná vált egykori József
Attila-iskola ihlette egy színmûre,
melyet a szombathelyi színház

mutatott be. Kisregénye viszont ez
az elsõ, s elsõre sikerült rendkívülit
alkotni. Nem kapásból, hiszen öt
évig érlelte magában a történetet,
melyet fõleg a családjában látott
nõi sorsok és nõi szerepek, vala-
mint mitológiai, filozófia olvasmá-
nyai és néhány japán mese ihlet-
tek. 

– Sokat megélt nõi szerepek,
melyeket magam elõtt láttam gyer-
mekként, anyaként, ez dominál.
Az idõtlenség meghatározó, mi-
közben több idõsík is él a mûben,
ahogy bennünk is egyszerre van
az egykor volt gyermek és a leen-
dõ idõs ember. Hatott még rám a
zene, különösen az orosz zene,

amit nagyon kedvelek, és a sok ol-
vasmányélmény. Egy vers is he-
lyet kapott a kisregényben –
mondta Bubits Tünde. Az autenti-
kus szövegû sûrített dráma végé-
rõl így beszélt:

– A gravitáció hatása, hogy
igyekszünk fenntartani valamit, de
kényszerû a hullás. Ez a dolgok
természete. És ismerni kell a dol-
gok valódi természetét, tudni kell,
hogy mit várhatunk. 

A könyvet a Vitrin Kiadó jegyzi
a városi önkormányzat támogatá-
sával. Németh Miklós grafikusmû-
vész illusztrációi önálló kiállítás-
ként is láthatók voltak már Buda-
pesten és Zalaegerszegen.

HOLLÓKÉK IDÕSÍKOK
SOKAT MEGÉLT NÕI SZEREPEK

A 86. ünnepi könyvhét alkalmából mutatták be Bubits Tünde
zalaegerszegi, irodalmat és ének-zenét tanító pedagógus elsõ
kisregényét, a „Hollókéket”, a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A kétnyelvû fantazy-mesét Péntek Imre költõ, a ki-
adó képviseletében, és Kiss Gábor könyvtárigazgató ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe. 

TÜRELEM, MEGÉRTÉS, SZERETET
FOGADALOMMEGERÕSÍTÉS 50 ÉV UTÁN

50 év után ismét igent mondott egymásnak az a kilenc házas-
pár, akik egy rendhagyó szertartás keretében erõsítették meg a
fél évszázada tett házassági fogadalmukat. A város dísztermében
tartott újraesketés Balaicz Zoltán polgármester közremûködésé-
vel zajlott. 

HIRDETÉS



Szakdolgozat ihletõje volt a
város jubileumi évfordulója. A
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közigazgatás-tudományi Kará-
nak igazgatásszervezõ szakos,
végzõs hallgatója, Beck Laura
Júlia diplomamunkájában Zala-
egerszeg 1885–1895 közötti
igazgatás- és jogfejlõdését dol-
gozta fel.

– pet –

Mint az a diplomamunka annotá-
ciójában is olvasható: a zalaeger-
szegi diák dolgozatával a rendezett
tanácsú várossá válás 130. évfor-

dulóját ünneplõ megyeszékhely
közigazgatás-történetéhez szertett
volna hozzájárulni. A dolgozat köz-
ponti része azt mutatja be, hogy
1885 – vagyis a rendezett tanácsú
várossá válás – után hogyan építet-
te ki Zalaegerszeg az önkormány-
zati jog gyakorlását és a szakigaz-
gatást biztosító szervezeti és sze-
mélyi struktúrát, valamint a helyi vi-
szonyokat szabályozó normarend-
szert.

Beck Laura lapunknak elmond-
ta: levéltári forrásokra támaszkodva
megvizsgálta az újonnan felállított
szervezetek mûködését és szerke-
zetét. Górcsõ alá vette többek kö-
zött a korabeli képviselõ-testület,
tiszti kar és városi tanács munkáját,
illetve magát a helyi viszonyokat
szabályozó rendeletalkotás folya-
matát. A régi jegyzõkönyvekbõl
meg tudta határozni az egykori kép-
viselõ-testület létszámát, összeté-
telét és a tagok aktivitását (hány-

szor vettek részt az üléseken, hány
szakbizottságban vettek részt stb.)
is. Így napvilágra kerültek a város-
vezetést foglalkoztató legfontosabb
ügyek, de jól kirajzolódott a város
fokozatos, ám dinamikus fejlõdése
is, melynek az elsõ polgármester,
Kovács Károly volt a „motorja”.

A dolgozatból kiderül ezenkívül
az is, hogy a tárgyalt idõszakban
milyen volt a képviselõk foglalkozá-
si megoszlása. A képviselõ-testület
összetételével kapcsolatban meg-

jegyezte: a vizsgálat alátámasztotta
azoknak a korábbi kutatásoknak az
eredményét, melyek szerint a fejlõ-
déshez mindenekelõtt szemlélet-
változásra volt szükség. Az
1880-as években túlsúlyba került
az értelmiségiek száma a testület-
ben, akik a hagyományos iparos-
kereskedõ csoporttal szemben a
haladóbb gondolatokat és javasla-
tokat támogatták.

A diplomamunka – melynek el-
készüléséhez a hallgató sok segít-
séget kapott a zalaegerszegi levél-
tár munkatársaitól – emléket kíván
állítani azoknak a tisztviselõknek és
képviselõknek, akik az átalakulás
és fejlõdés idõszakában tevékeny-
ségükkel támogatták a haladást, és
segítették az elsõ polgármester
munkáját.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
S valóban, az elõadásokat

hallgatva konfliktusok, társadalmi
viták, pénzhiányról, akadozó és
késlekedõ építkezésekrõl szóló
történetek bontakoznak ki a sze-
münk elõtt. Ugyanakkor mindig
voltak aktív, a közösségért tenni
akaró, vagy éppen felvilágosult, a
korszellemnél haladóbban gon-
dolkodó személyiségek, akiknek
ha lassan is, de sikerült változást
elõidézniük. Változást, melytõl a
többség elsõ hallásra mindig
ódzkodott, de végül elkerülhetet-
lenné vált, s hozzájárult a város
fejlõdéséhez. A szakmai elõadá-
sok persze arra is jók, hogy el-
oszlassanak egy sor múlttal,
múltértelmezéssel kapcsolatos
téveszmét. Bizonyos korszakok
romantikus túlértékelését, vagy
éppen automatikus elítélését, le-
minõsítését.

Ami a konkrétumokat illeti: dr.
Bilkei Irén fõlevéltáros elõadásá-
ban a középkori városba, illetve
annak környékére kalauzolta el az
érdeklõdõket. Arra helyezve a
hangsúlyt, hogy a veszprémi püs-
pökség alá tartozó mezõvárosban
hogyan alakult az itt élõk és az ak-
tuális egyházfõk viszonya. A zalai
születésû, ám a szombathelyi
Püspöki Levéltár vezetõjeként dol-
gozó Cselenkó Borbála a zala-
egerszegi plébániatemplom épí-
téstörténetének legújabb kutatási
eredményeirõl számolt be. Az
építkezés – melyet az akkori püs-
pök, Padányi Bíró Márton szorgal-
mazott – több évtizedig tartott, és
az állandó pénzhiány miatt csak
lassan haladt. Az 1746-ban meg-
kezdett munkának csak 1773-ra
lett eredménye, köszönhetõen az
ötvenes évek plébánosának, Kis

Pálnak, akinek idején felgyorsult
az építkezés.

Foki Ibolya fõlevéltáros a város
1849–1885 közötti függetlenségi
törekvéseirõl tartott elõadást. Az

ezekben az évtizedekben zajló vi-
ták vezettek el végül a rendezett
tanácsú várossá válásig, de mint
az a prezentációból is kiderült,
hosszú ideig sokan nem támogat-
ták a javaslatot. A képviselõ-testü-
letet alkotó, szerény anyagi körül-
mények között élõ iparosok és
földmûvesek többsége ugyanis
eleinte a nagyközségi státus mel-
lett voksolt, féltek ugyanis a válto-
zástól. A helyzet persze sokáig
nem volt tartható, és a „se igazi
város, se valóságos falu” végül
rendezett tanácsú várossá vált
1885-ben.

Csomor Erzsébet levéltáros a
város pecsétjének és címerének
történetét dolgozta fel, elemezve
azok szimbolikájában bekövetke-

zett változásokat. Dr. Paksy Zoltán
történész, fõlevéltáros egy érde-
kes kérdést helyezett fókuszba:
hogyan mûködött a Horthy-kor-
szakban a városi képviselõ-testü-

let, voltak-e egyáltalán önkor-
mányzati választások? Mint mond-
ta, egyelõre országosan is kevés
az erre vonatkozó szakirodalom
és levéltári forrás. Annyi azonban
elmondható, hogy a maitól elté-
rõen még nem pártok és szerveze-
tek képviselõi ültek a testületben.
Politikai tevékenység helyett in-
kább a város ügyeivel foglalkoz-
tak. Béres Katalin történész (Gö-
cseji Múzeum) a város két világhá-
ború közötti zenei életén és zenei
ízlésén keresztül többek között ar-
ra világított rá, hogy a kormányzat
miképp szervezett országos szin-
ten daloskerületeket, és egy vi-
dámnak tûnõ megyei dalosver-
seny milyen konfliktusokat idézett
elõ például Nagykanizsával.

A konferencia utolsó elõadói
már a II. világháború és az azt kö-
vetõ évek városhoz kapcsolódó
történéseit idézték fel. Molnár
András levéltár-igazgató az 1940-
ben Erdélybe vezényelt zalaeger-
szegi honvédekrõl szólt, akik felé
még az apácák is csókokat dobál-
tak a kolozsvári bevonuláskor.
Cseh Valentin történész (Magyar
Olajipari Múzeum) a város térsé-
gében zajló, illetve a vasútállo-
mást célzó légi harcokról tartott
elõadást. Káli Csaba történész, a
levéltár igazgatóhelyettese pedig
az 1945, '47, '49-es országgyûlési
választás helyi eredményeit ele-
mezte. Kiemelve a kommunista
párt machinációit, és így a válasz-
tási törvényben bekövetkezõ vál-
tozásokat, amik befolyással bírtak
a szavazás eredményére. Fõleg
1949-ben, amikor az egyetlen me-
gyei lista, a népfront lista 98,5 szá-
zalékkal „elsöprõ gyõzelmet” ara-
tott.

A konferencián három, a város-
történet szempontjából fontos sze-
mélyiség élettörténete is fókuszba
került. Kapiller Imre levéltáros
Pathy János városbíró (1846–52)
életérõl és munkásságáról tartott
elõadást. Az õ alakja jó példa arra,
hogy a 19. század elején a város-
ba költözött nemesség hogyan vált
városi polgárrá. Dr. Gyimesi Endre
fõlevéltáros a város társadalmi
életében meghatározó szerepet
játszó Keresztury József
(1870–1918) polgármester tragé-
diába fulladó életútját elemezte.
Megyeri Anna történész (Göcseji
Múzeum) pedig egy kritikus városi
képviselõnek, újságírónak és szá-
mos egyesület tagjának, Tivolt Já-
nosnak a vidám, bohém alakját
tárta a hallgatóság elé.

KONFLIKTUSOK, VITÁK, LASSÚ VÁLTOZÁS

– pet –

A tavalyi évet Kiss Gábor igaz-
gató értékelte. Mint mondta, a leg-
fontosabb feladat az volt, hogy be-
fejezzék a megyei könyvtár és a
József Attila Városi Könyvtár
egyesítését. A legnagyobb munka
a két közgyûjtemény adatbázisá-
nak összehangolása volt. Az intéz-
mények összevonásával egysé-
ges olvasószolgálati rendszer jött
létre, így egy olvasójeggyel lehet
látogatni mindkét könyvtárat. A
változások eredményeképpen új
honlap és arculat is készült az elõ-
zõ esztendõben.

A könyvtárban túlnyomórészt
szépirodalmat, valamint gyermek-
és ifjúsági irodalmat kínálnak az ol-
vasóknak. A szakirodalmak száma

az internetnek köszönhetõen folya-
matosan csökken. Az olvasói szo-
kások változásával kapcsolatban
az igazgató elmondta: felgyorsuló
könyvtárhasználat jellemzõ. Bár
nyolc százalékkal nõtt azok szá-
ma, akik helyben használják a
könyvtárat, a kutatók aránya folya-
matosan csökken, ugyanakkor
egyre többen válnak úgynevezett
„távhasználóvá”, akik az internetes
adatbázison keresztül veszik
igénybe a szolgáltatásokat. Az em-
berek már nem töltenek el hosszú
idõt a könyvtárban, és a helyben
használható dokumentumokat in-
kább lemásolva szeretnék elvinni.

Kiss Gábor szerint a könyvtá-
rak tevékenysége egyre inkább
közösségi, kulturális irányba moz-
dul el; egyre több író-olvasó talál-

kozót, vetélkedõt és gyerekeknek,
iskolásoknak szóló irodalmi prog-
ramot és mûhelyfoglalkozást ren-
deznek.

Ezt erõsítette meg Nitsch Er-
zsébet, a József Attila Tagkönyvtár
vezetõje is. Több, évek óta futó
kulturális és irodalmi rendezvé-
nyükre is felhívta a figyelmet, így
például a nyolc éve mûködõ
Örömkörre, valamit a Megmuta-
tom magam címû, iskolásoknak
szóló mûvészeti programra.

Ami a megyei könyvtári hálózat
tendenciáit illeti, Sebestyénné
Horváth Margit, a DFMVK csoport-
vezetõje elmondta: ma már nincs
a megyében ellátatlan település,
mindenhol van valamilyen könyv-
tári szolgáltatás. Érdekes adat,
hogy míg a városokban csökken
azok száma, akik az internetezés
miatt keresik fel a könyvtárat, a fal-
vakban a használók negyven szá-
zaléka e célból látogatja a fiókin-
tézményeket.

VÁLTOZNAK AZ OLVASÓI SZOKÁSOK
A megyei könyvtári hálózat eredményeirõl, a 2014-es tevékeny-

ségrõl, valamint a minõségfejlesztés lehetõségeirõl tartottak saj-
tótájékoztatóval egybekötött szakmai napot a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárban (DFMVK).

KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET
DIPLOMAMUNKA A VÁROS IGAZGATÁSFEJLÕDÉSÉRÕL

NYITOTT A NÕI SZALON
LEGKÖZELEBB ÕSSZEL TALÁLKOZNAK
Az áprilisban alakult Zalaegerszegi Nõi Szalon megtartotta

elsõ nyilvános összejövetelét. Az ilyen jellegû programokat
negyedéves gyakorisággal tervezik eztán.

Az érdeklõdõ lányokat-asszonyokat Balaicz Zoltánné köszöntöt-
te, s mutatta be röviden az alapító tagokat, illetve az elmúlt másfél
hónapban folytatott tevékenységüket. Meghívott elõadóként Õriné
dr. Bilkei Irén, a Zala Megyei Levéltár fõlevéltárosa, címzetes igaz-
gatója, történész beszélt a régi idõk asszonyairól. 

Az összejövetel második felében aztán ötletbörzét tartottak, s az
elhangzottakat beépítik a szalon további tevékenységébe. Egyéb-
ként fõ célként a városi rendezvényeken való megjelenést, karitatív
tevékenységet, a nõi értékrend ápolását, õrzését tûzték célul. Mind-
ezt Szabó Magdától vett mottójuk is hirdeti: „A nõ erõs, bátor, és ha
felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas”.

A következõ nyitott összejövetel õsszel várható.

– pet –

A zalai megyeszékhely a né-
metországi Marllal tizenöt, míg az
osztrák Klagenfurttal huszonöt év-
vel ezelõtt alakított ki hivatalos
kapcsolatot. A zsinagógában kép-
zõ- és fotómûvészeti tárlat, vala-
mint múltidézõ dokumentumok

emlékeznek meg a jubileumi ese-
ményrõl.

A két külföldi város delegációját
és a kiállító alkotókat Balaicz Zol-
tán polgármester köszöntötte, aki
felelevenítette az elmúlt évtizedek
fõbb eseményit. Mint mondta,
Marllal és Klagenfurttal a kultúra, a
gazdaság és a sport terén is szo-
ros kapcsolatok épültek ki az el-
múlt idõszak alatt. A városok kül-
döttségei többször vendégesked-
tek már egymásnál, és több, úgy-
nevezett csereprogramra is sor
került.

A mostani tárlaton a Marllal kö-
tött testvérvárosi kapcsolat 15. év-
fordulójára egy képzõmûvészeti
kiállítás készült. Manfred Vorholt
(marli festõmûvész) tizennégy ak-
varellképet hozott, melyek egy ré-
sze zalaegerszegi, másik része
pedig marli épületeket örökít meg.
Szintén az évfordulóhoz kötõdik a
zsinagóga földszintjén látható, régi
újságcikkekbõl és dokumentumok-
ból álló tabló is.

A klagenfurttal való 25 éves
szerzõdéskötés alkalmából pedig

Seres Péter és Pezzetta Umberto
fotográfiáiból nyílt tárlat. A képek
az osztrák várost mutatják be a két
alkotó saját szemszögébõl. A kiál-
lított képek nem elõzmény nélkü-
liek, hiszen 2013-ban Ausztriában
már nyílt egy fotómûvészeti tárlat,
ahol a két zalaegerszegi fotográ-
fus mellett két klagenfurti mûvész

is bemutatta, hogy milyen képeket
készített egy csereprogram része-
ként a másik fél városáról.

A jubileumi tárlaton köszöntötte
a jelenlévõket Thomas Hüwe, a
Marl–Zalaegerszeg Testvérvárosi
Egyesület elnöke, valamint Klaus
Khal, a marli idõsügyi tanács elnö-
ke is. Utóbbi örömmel értesült ar-
ról, hogy Zalaegerszegen is nagy
létszámmal mûködik a nyugdíjas-
szervezet, így ajándékkal lepte
meg a helyi tanács vezetõit.

A tárlatnyitón Klagenfurt alpol-
gármestere, Jürgen Pfeiler is fel-

elevenítette az elmúlt huszonöt év
legszebb pillanatait, hozzátéve: a
kapcsolatfelvétel valójában már 30
évvel ezelõtt megtörtént. Zala-
egerszeget és Klagenfurtot egy
Erdélybe induló segélyszállítmány
hozta össze még 1989-ben. Váro-
sunk a vámügyintézésben nyújtott
nagy segítséget az osztrákoknak.
Az alpolgármester méltatta a két
fotográfus alkotásait is. Mint fogal-
mazott: örül, hogy ilyen gyönyörû
módon sikerült megörökíteniük az
osztrák várost.

TESTVÉRVÁROSI
TÁRLAT NYÍLT

Jubileumi tárlata nyílt a Zalaegerszeg–Marl és a Zalaeger-
szeg–Klagenfurt közötti testvérvárosi kapcsolatoknak az
Egerszeg Fesztivál keretében, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

Szó esett a plébániatemplom és -hivatal építésérõl is.



6 Városháza

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

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 08. 24. 14–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 08. 25. 7.30–12 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 08. 26. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 08. 27. 7.30–14 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 08. 26. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 08. 27. 7.30–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 08. 26. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 08. 27. 7.30–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 08. 24. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 08. 25. 7.30–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 08. 26. 7–12 óra Ady-iskola
2015. 08. 27. 13–17 óra

Páterdombi SZK. 2015. 08. 31. 10–17 óra Kölcsey-gimnázium
Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 08. 26. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2015. 08. 27. 7.30–14 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 08. 24. 14–17 óra Izsák-iskola

2015. 08. 25. 7.30–12 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 08. 24. 12–17 óra Petõfi-iskola

2015. 08. 25. 7.30–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2015. 08. 26. 13–17 óra Dózsa-iskola

2015. 08. 27. 7.30–14 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2015. 08. 24. 14–17 óra Teleki Blanka Kollégium

2015. 08. 25. 7.30–12 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 08. 26. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

2015. 08. 27. 7.30–14 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 08. 26. 14–17 óra Kölcsey-gimnázium

2015. 08. 27. 7–12 óra
Öveges József Ált. Iskola 2015. 08. 24. 13–17 óra Öveges-iskola

2015. 08. 25. 7.30–14 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 08. 24. 7.30–12 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 08. 25. 14–17 óra
Csány László SZK. 2015. 08. 24. 7.30–12 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 08. 25. 14–17 óra

PÓTBESZEDÉS: 2015. AUGUSZTUS 31. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
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!

KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA GYÛJT A GÖCSEJI MÚZEUM
Czobor Mátyás a két világháború között tizennyolc éven át Zalaegerszeg polgármestere volt. Tevé-

kenységével megteremtette a lehetõséget arra, hogy a falusias kisváros modern megyeszékhellyé vál-
jon. A város elsõ embere bútorainak, festményeinek nagy részét egy helyi család õrizte meg, tagjai pe-
dig az elmúlt évben felajánlották megvásárlásra a Göcseji Múzeumnak. Az intézmény ezt a hagyatékot
kívánja megvásárolni, de a zalaegerszegiek összefogása elengedhetetlen ehhez. 

A tárgyegyüttes 1.650.000 Ft-ba, a restaurálás további 1.000.000 Ft-ba kerül, a gyûjtés ezekre az
összegekre irányul.

A felajánlásokat a város két pontján elhelyezett gyûjtõládákba várják – városháza aulája és Göcseji
Múzeum –, de lehetõség nyílik az adományok átutalására is. Külön erre a célra szánt számla száma:
11749008-15433114-10130005

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA PÁLYÁZATOT HIRDET

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS
BENYÚJTÁSÁRA.

A pályázat célja: A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családok támoga-
tása a hátralék csökkentése, felszámolása érdekében.

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.  július 10. (péntek)

Pályázatot nyújthat be az a személy, akinek:
1) a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át

(42.750 Ft-ot), különösen indokolt esetben a 44.033 Ft-ot, egyedül élõ esetén a nyugdíjminimum
200%-át (57.000 Ft-ot), különösen indokolt esetben az 58.710 Ft-ot,

2) a háztartásában élõk vagyonnal nem rendelkeznek,
3) a lakbér, központi fûtés, közös költség, víz- és csatornadíj- vagy szemétdíjtartozása legalább egy-

fajta hátralék esetében hathavi, összege pedig meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg a
150.000 Ft-ot, vagy közüzemidíj-tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ egy évben a hátralékának legalább 50%-át  (a to-
vábbiakban: önrész) megfizette.
Vagyon: forgalmi értékére tekintet nélkül a jármû; továbbá az a hasznosítható ingatlan és vagyoni
értékû jog, amelynek
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszo-

rosát (2.280.000 Ft-ot)
meghaladja. Nem minõsül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, amelyben az

érintett személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerûen lakik, az a vagyoni ér-
tékû jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra te-
kintettel fenntartott gépjármû;

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 48 hónapban adósságke-
zelési szolgáltatásban részesült.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, az önkormányzati rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. 

(A formanyomtatvány, továbbá a csatolandó jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu hon-
lapról (E-ügyintézés›Formanyomtatványok›Szociálpolitikai ügyek)

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának

megfelelõ – a pályázat benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl szóló igazolást, vagy an-
nak másolatát, továbbá

– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a hátralékot nyilvántartó szolgáltató igazolását, mely tartalmazza

– az adósság aktuális összegét és keletkezésének kezdõ idõpontját, 
– az igazolás kiállítását megelõzõ egy évben az igénylõ által a hátralék csökkentésére teljesített

befizetések összegét,
– kikapcsolt közüzemi szolgáltatás esetén annak idõpontját.

Az adósságrendezési támogatás összege és folyósítása: A támogatás összege megegyezik a pá-
lyázó által megfizetett önrész összegével, de legfeljebb ötvenezer forint. Folyósítása a hátralékot nyil-
vántartó szolgáltató vagy társasház számlájára történik.

TOVÁBB BÕVÜL

A FIZETÕ-
PARKOLÓÖVEZET

Tájékoztatjuk a város lakos-
ságát, hogy a Vizslaparki út
Petõfi Sándor utca és Kisfa-
ludy Sándor utca közötti sza-
kaszát, a Vizslaparki út 6–12.
sz. ingatlanok közötti szaka-
szát, a Kosztolányi utca, Petõ-
fi utca, Kossuth utca közötti
tömbbelsõt és az MMIK mellet-
ti területet (3228. hrsz.) 2015.
július 1-jétõl bevonják a fizetõ-
parkolóövezetbe! 
KÉRJÜK, FIGYELJÉK A KÖZ-

ÚTI JELZÕTÁBLÁKAT!

Az MMIK mögötti parkolóba
havi 2.000 Ft értékben korláto-
zott területre érvényes kedvez-
ményes parkolóbérletet lehet
váltani a Városgazdálkodási
Kft. parkolóágazatának ügyfél-
szolgálati irodájában. (Zala-
egerszeg, Rákóczi út 10–22.,
nyitva tartás: hétfõtõl péntekig
8.00–17.00 óra között).

FLASHMOB A DÓZSA-ISKOLÁBAN
A Dózsa-napok keretében bemutatót tartott a Speed Kötél-

ugró Klub az iskola pályáján. A bemutató végén az iskola
diákjai is bekapcsolódtak a kötélugrásba, a pálya tele volt kö-
telet hajtó és ugró diáksággal. A dózsásokhoz csatlakoztak a
Csány-szakközépiskola tanulói is, akik egy közös pályázat
keretében vettek részt ebben az aktív tevékenységben.

A szervezõk nagy örömére a rendezvényhez több csoport is
csatlakozott a Kis Utcai Óvodából, így együtt ugrált óvodás, általá-
nos iskolás és középiskolás. Az óvónõk is örültek, hogy a bemuta-
tó, illetve a közös mozgás felkeltette a picik érdeklõdését a kötél-
ugrás iránt. A partnerség és hálózatosodás modul keretében ápri-
lisban már három közös foglalkozást szervezett a Csány- és a Dó-
zsa-iskola, a májusi villámcsõdület méltó zárása volt a programso-
rozatnak. Mindkét intézmény képviselõi egyetértettek abban, hogy
a két iskola között kialakult egy nagyon jó és gyümölcsözõ kapcso-
lat, ami mindenképpen méltó a folytatásra.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
A ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ OKTATÁSÁÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY 2014-ES TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriuma 2015. május 11-i ülésén

fogadta el egyhangúlag a 2014-es évrõl szóló közhasznú jelentést.

Szervezetünk fõ célja, hogy minden tõle telhetõ anyagi és szellemi segítséget megadjon a Zala-
egerszegen mûködõ felsõoktatási intézmények fejlesztéséhez.

A Közalapítvány jegyzett tõkéje 500 E Ft. A Közalapítvány a 2014. évben mûködési kiadásainak fe-
dezetére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától 81.000 E Ft, civil szervezettõl 13 E Ft,
cégektõl 130 E Ft támogatást kapott. Az SZJA 1%-ából kapott támogatás összege 149 E Ft. A kiadá-
sok között szerepel a zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés mûködtetése 30.312 E Ft-tal, a PTE
ETK Zalaegerszegi Képzési Központjának eszközbeszerzési támogatása 2086 E Ft-tal, a Pannon Fej-
lesztési Alapítvánnyal közös duális képzési rendszer fejlesztése 3500 E Ft-tal, közös fõiskolai diákna-
pok, gólyabálok támogatása, valamint ösztöndíjasok támogatása 1182 E Ft-tal és PhD-hallgatók, kon-
ferenciák, rendezvények szervezésének támogatása 1465 E Ft-tal. 

A közhasznú jelentés bárki számára megtekinthetõ a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közala-
pítvány székhelyén (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u. 17–19., negyedik emelet, 417-es szoba).

A TÁMOGATÁSOKAT EZÚTON IS NAGYON KÖSZÖNJÜK! 

HÉTVÉGÉN IS NYITVA
A TOURINFORM-IRODA

A városi Tourinform-iroda június 13-tól szeptember 6-ig hétvégén
is nyitva tart. A város turisztikai „fogadószobája” szombaton és va-
sárnap délelõtt 9 és déli 12 óra között várja a turistákat és a város-
lakókat. A hétköznapi nyitva tartás nyáron sem változik: az idegen-
forgalmi szakemberek 8.30 és 16.30 között állnak rendelkezésre. 

Június 18-án, csütörtökön tartja következõ so-
ros ülését Zalaegerszeg közgyûlése. Az elõzetes
tervek szerint az ülésen 30 napirend szerepel,
ebbõl ötöt zárt ülésen tartanak.

Többek között szó lesz a 2015. évi költségvetés-
rõl szóló önkormányzati rendelet II. negyedévi módo-
sításáról, a város településszerkezeti tervérõl, az
építési szabályzat önkormányzati rendeletének mó-
dosításáról.  A lakások bérletérõl, valamint elidegení-
tésükrõl szóló rendelet is módosításra kerül, ugyan-
úgy, mint az Egerszeg-kártyáról szóló rendelet. Meg-

alkotásra kerül Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési
és befektetéstámogató programjáról szóló önkor-
mányzati rendelet. Aktualizálásra kerül a város helyi
esélyegyenlõségi programja.

Tárgyalja a közgyûlés a Zalaegerszeg kulturális
koncepcióját (2015–2019), valamint a Zalaegerszegi
Duális Szakképzõ Központ koncepcióját is. Tájékoz-
tató hangzik el, a külföldi utazásokról, az önkormány-
zat által létrehozott közalapítványok múlt évi tevé-
kenységérõl. Zárt ülésen a Zalaegerszegi Városfej-
lesztõ Zrt. részvényeinek visszavásárlásáról is dön-
tenek a képviselõ-testület tagjai.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES



– A Nyugati csoportban meg-
szerzett 2., és a rájátszás során el-
ért 5. helyünk reálisnak mondható
– értékelt Kostorják Zolt edzõ. – A
másodosztályban ezúttal a Gyõr
jobb volt nálunk. A rájátszás során
tapasztaltuk, hogy a Keleti csoport
elsõ három helyezettje közül a
Kóka és a Bp. Honvéd jobb ná-
lunk, a Nyíregyháza hasonló játék-
erõt képvisel, mint mi. Mindketten
hazai környezetben nyertünk. 

– Úgy tûnik, az NB II-ben a

végére fáradtak el, s nem tá-
madtak fel a rájátszás során
sem...

– Az NB II-es bajnokság végé-
re valóban megtört a csapat lendü-
lete. Igaz, ebben nemcsak a lá-
nyok a hibásak, volt, amikor
rosszul döntöttem a csapat össze-
állítása terén, de végül sikerült
korrigálnom.

– Az NB I-be jutásnak nem
volt realitása…

– A csapat játékereje nem ütöt-

te meg a szintet, emellett sok játé-
kos sérüléssel bajlódott az idény
során. Öten a tavalyi csapatból
egy percet sem játszottak. Az el-
múlt évi keretünk egyértelmûen
jobb volt az ideinél.

– Várhatók változások a ke-
retben?

– Új csapatot kell építenünk.
Vincze Beatrix, aki a fõvárosban
dolgozik, távozik a csapattól.
Azonban rajta kívül is lesznek még
távozók.

– Kik érkeztek? 
– Elsõsorban az U–15, ill. U–17-es

utánpótláscsapatainkra akarjuk
alapozni az együttest. Bocz Lajos
és Szalai Csaba jó munkát végzett
náluk. Az U–17-eseknél a 13 éves
Papp Csenge 3. helyen végezett a
góllövõlistán, a csapat az NB I-ben
a 7. helyen végzett. Az U–15-ösöknél
Horváth Vanessa Petra korosztá-
lyos válogatott. A csapat az orszá-
gos bajnokságban 3. helyen zárt.
Az utánpótlás-nevelésünk jól mû-
ködik, van hová nyúlnunk. Rájuk
kívánjuk építeni a jövõ csapatát.
Mellette 2–3 külsõ igazolásban
gondolkodunk.

– Mikor kezdik meg a felké-
szülést, mit terveznek az új
idényre?

– A dobogó lesz a cél, kicsit
óvatosan mondom ki, mivel ná-
lunk, akárcsak a férfiaknál, sok a
bizonytalanság. Elképzelhetõ,
hogy egycsoportos lesz az NB II,
amit nagyon nem szeretnénk.
Amatõrcsapat lévén nem örülnénk
a rengeteg utazásnak. A bajnok-
ság rajtjáról sem tudunk semmit.
Egy biztos, július közepén meg-
kezdjük a felkészülést a következõ
idényre.

7Sport

– A játékosok többsége csaló-
dásként élte meg a visszalépést,
és távozott – emlékezett a nehéz-
kes kezdésre Dobos Sándor. –
Nyolc felnõtt játékossal, aztán a
ZTE-tõl érkezett három fiatallal, és
rövid ideig kapus nélkül kezdtük
meg a felkészülést az új idényre,
miközben riválisaink – a Lenti TE,
a Csesztreg, a Gellénháza és Hé-
víz csapatai – együtt maradtak.
Szép lassan a ZTE-tõl jövõkbõl,
helyi fiatalokból és az itt maradot-
takból alakult ki 16 fõs keretünk. Az
õsz során még nem mûködtünk
olajozottan, fokozatosan érett csa-
pattá a társaság. Õsszel még több
rangadót elbuktunk. Félõ volt, hogy
a tél során a ZTE több kölcsönbe
adott játékost visszarendel, sze-
rencsére ez nem következett be.
Sokat jelentett, hogy a nyolc ruti-
nos játékos mentalitását, gyõzni
akarását gyorsan átvették az újak. 

– Tavasszal fokozatosan jöt-
tek fel...

– Több rangadót nyertünk, ak-
kor sem estünk kétségbe, amikor
a bajnokság hajrájában a Cseszt-
reg nyert Andráshidán. A veresé-
get követõen láttam az elszántsá-
got a játékosok arcán. Tapasztal-
tam, hogy sikerült túltenniük ma-
gukat a fiaskón. Az egyik nagy el-
lenlábasunk, a Lenti TE otthoná-
ban nyertük meg a bajnokságot.

– Ráadásul a duplázás is
sikerült...

– A Magyar Kupa megyei dön-
tõjében nagy csatában, hosszab-
bítás után a Hévízt legyõztük. Is-
mét feljutottunk az országos táblá-
ra, ahol szeretnénk minél tovább
jutni.

– Egy év kényszerszünet
után egyenes ágon jutottak
vissza, mivel a bajnokok fele
nem vállalja az NB III-at. Meg-
lesz hozzá a pénzügyi és a szak-
mai háttér?

-– A vezetõk döntöttek a har-
madosztályú szereplés mellett.
Nyilván, ehhez biztosított lesz az
anyagi háttér. Az is biztos, hogy

erõs mezõnyben kell helyt áll-
nunk, feltehetõen itt szerepel az
NB I-bõl számûzött Gyõri ETO, az
NB II-tõl búcsúzó Kaposvár és
Siófok. A szövetség 20 csapatos-
ra kívánja bõvíteni a három cso-
portot. Ide nevezhetnek az élvonal
tartalékcsapatai is. Színvonalas

harmadosztályú bajnokságra szá-
mítok.

– Szavaiból kitûnik, erõsítés-
re lesz szükség...

– Mindenképpen. Legalább
négy, azonnal bevethetõ játékos-
nak kell érkeznie. Bízom abban,
hogy a ZTE-tõl kaphatunk köl-
csönbe játékosokat. Egyúttal más
területen is igyekszünk felkutatni
labdarúgókat, akik segíteni tudnak
nekünk.

– Újoncként mi várható el a
csapattól?

– Ha megismerjük ellenfelein-
ket, akkor határozzuk meg a célt.
Egy biztos, a minimális elvárás
számunkra a bentmaradás lesz.

ÚJRA AZ NB III-BAN
A VÉGÉRE ÖSSZEÉRETT AZ ANDRÁSHIDA

Múlt nyáron – annak ellenére, hogy nagyszerû évet zárt  az NB
III-as labdarúgó-bajnokságban – a Tarr Sprint Andráshida SC
csapata anyagi okokból csak a megyei I. osztályban való szerep-
lést vállalta. Miután több játékos is távozott a csapattól, új együt-
test kellett építenie Dobos Sándor edzõnek. A rutinos szakvezetõ
az elmúlt évben kitûnõ munkát végzett, csapata elhódította a baj-
noki címet, megnyerte a megyei Magyar Kupa döntõjét.

RUTINOS VÉDÕT IGAZOLT A ZTE FC

Miután a Kecskemét NB I-es labdarúgócsapata nem kapott licencet
az elsõ osztályra, a játékosok közül többen távoztak. Köztük Gyagya
Attila, a 33 éves védõ, aki 2006-tól volt a KTE játékosa.

Az új idényben a ZTE-t erõsíti, a zalai klubbal 1+1 éves szerzõdést
kötött.

CSANK JÁNOS ISMÉT EGERSZEGEN 
Visszatér egykori sikereinek színhelyére Csank János mesteredzõ,

aki 2008–2011 között már dolgozott a ZTE-nél.
A Vácot az NB II-be visszajuttató szakember volt csapata honlapján

elmondta, nagyobb kihívásra vágyik. Ettõl kezdve felgyorsultak az ese-
mények, és biztossá vált, hogy a ZTE-vel két 4. és egy 5., valamint Ma-
gyar Kupa-döntõt játszó szakember 2+1 egy éves szerzõdést kötött a
zalaiakkal, segítõje Csató Sándor lesz.

A mesteredzõt a héten sajtótájékoztatón mutatja be a ZTE FC.

MATYASOVSZKY ÉS LENGYEL ÉRMEI GYÕRBEN  
Gyõrben rendezték meg az Arena Open Swin Cup úszóversenyt. Az

egerszegi úszókat Matyasovszky Dalma és Lengyel Anna képviselte.
Az EuropTec ZÚK sportolói hét érmet szereztek. Matyasovszky öt
arannyal, Lengyel két bronzzal gyarapította éremkollekcióját.

Matyasovszky Dalma az 1999–2000-ben születettek mezõnyében
50 háton 0:30,82, 100 m háton 1:05,06, 200 m háton 2:19,02, 100 m
gyorson 0:59,34, végül 400 m gyorson 4:25,61 perces idõvel lett elsõ. 

Lengyel Anna az 1998-ban születetteknél 400 m gyorson 4:26,800
m gyorson 9:09,40 perccel lett bronzérmes.

CSAPATBAN MÁSODIK A ZBSE  PDF
Szigetváron rendezték meg az utánpótlás számára a Zselic Kupa

nemzetközi birkózóversenyt. A versenyen 221-en, köztük 34 egerszegi
lépett szõnyegre. Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai a csapatverseny-
ben a második helyen végeztek.
EREDMÉNYEK.

Lányok. Kadet: (1998–1999) 56 kg: 1. Csapó Krisztina.
Fiúk. Serdülõ: 46 kg: 3. Nemes Patrik. 50 kg: 1. Molnár Bálint. 63 kg:

2. Benkõ Roland, 3. Góczán Norbert. 76 kg: 2. Bartáky Marcell.
Diák I. (2002–2003) 38 kg: 3. Orsos Attila. 46 kg: 3. Takács Zalán.

58 kg: 1. Gyuk Benedek.
Diák II. (2004–2005). 32 kg: 2. Németh Viktor. 46 kg: 3. Babati No-

el. 50 kg: 1. Kajdi Kristóf, 3. Bedi Balászs. 58 kg: 1. Farkas Benjamin.
Gyerek (2006–2008). 20 kg: 2. Baranyai Richárd. 24 kg: 1. Baranyai

Adolf. 26 kg: 3. Bedi Bence. 29 kg: 3. Cséri Csenger. 32 kg: 1. Mészá-
ros Ágoston, 2. Nemes Balázs. 35 kg: 2. Varga Zalán, 3. Ruzics Milán.
45 kg: 2. Ebedli Mátyás. Edzõk: Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland,
Tornyos Dorina.

EGERSZEGI ATLÉTÁK A BALATON BAJNOKSÁGON

Veszprémben, az atléták Balaton Bajnokságán egyetlen zalai érem
született.

Aczél Norbert diszkoszvetésben 47,57 m-es dobással ezüstérmes
lett. Horváth Lotti 100 m-en 12,39 mp-cel 4., Havay János diszkoszve-
tésben 36,93 m-rel 5., míg Krasznai Anna 400 m-en 60,95 mp-es telje-
sítménnyen 7. helyezést ért el. Valamennyien a Zalaszám ZAC ver-
senyzõi.

NEM VOLT REALITÁSA A FELJUTÁSNAK
ÁTALAKULÁS ELÕTT A ZTE NÕI FOCICSAPATA

A nõknél is befejezõdött a labdarúgó-bajnokság. A ZTE FC NB
II-es  csapata az alapszakasz során a második helyen zárt, s jo-
got szerzett arra, hogy az NB I-be jutásért elinduljon a rájátszás-
ban. A bajnokság ezen szakaszában a ZTE mindössze egy gyõ-
zelmet szerzett, végül 9 ponttal az 5. helyen zárt.

Miért a jogos elégedetlenkedés
a csapat elmúlt évekbeli szereplé-
sét illetõen, érdemes jobban
visszapergetni az éveket.

Zalaegerszegen a minõségi ko-
sárlabdázás alapjait a ’70-es évek-
ben kezdték megteremteni – egy-
szerre két helyen is. A ZTE elõször
az NB III-ban szerepelt, majd felke-
rült a második vonalba. A város má-
sik másodosztályú csapata, a  Zala-
egerszegi Építõk 1977-ben az NB II
Nyugati csoportjában második he-
lyen végzett az Oroszlányi Bányász
mögött. Ekkor döntöttek úgy, hogy a
két jó csapatból egy nagyon jó csa-
patot kellene csinálni. 1978 január-
jában fuzionált a ZTE és a Z. Épí-
tõk.  A csapat ZTE néven indult ne-
ki az 1978-as bajnokságnak, azzal
a nem titkolt céllal, hogy kiharcolja
az NB I-es indulás jogát.

Az NB II-ben az utolsó fordulóig
veretlen volt a csapat. 1978. de-
cember 16-án Székesfehérváron
került sor a feljutást eldöntõ mér-
kõzésre. A ZTE veretlenül, a Szé-
kesfehérvári Építõk egy vereség-
gel került a döntõbe (a ZTE az el-
sõ mérkõzésen Zalaegerszegen
91-65-re gyõzött). Még a 25 pon-
tos vereség is az NB I-et jelentette
volna a csapatnak. Annak ellené-
re, hogy az NB I-be jutás volt a cél,
csak az egyik hivatalosan küldött
játékvezetõ érkezett meg a szé-
kesfehérvári csarnokba, így a helyi
Berendi Lászlót kérték fel szük-
ség-játékvezetõnek. A hazaiak óri-
ási iramot diktálva hamar jelentõs
elõnyt szereztek, melyet a ZTE a
félidõ végére ledolgozott. Ekkor
sérült meg Halász István, a ZTE
egyik meghatározó játékosa. Drá-

mai csatában, összesítésben
mindössze egy ponttal jutott to-
vább a ZTE az NB I-be. Székesfe-
hérvári Építõk–ZTE 77-52 (49-33).
A bajnokcsapatok tagjai

1987/88: Szûcs József, Góczán
Gábor, Bodrogi Csaba, Farkas
László, Bencze Ákos, Dobi Antal,

Kovács Attila, Bencze Tamás, Gáll
Tamás, Földesi Attila, Bérczes Ist-
ván. Edzõ: Gellér Sándor.

1989/90: Bodrogi Csaba, Far-
kas László, Polster Péter, Kis At-
tila, dr. Bencze Ákos, Dobi Antal,
Kovács Attila, Gáll Tamás, Földe-
si Attila, Szûcs Ervin, Sipos Ta-
más, Lukosius Mindaugas (lit-
ván). Edzõ: Juhász Sándor, Far-
kas Sándor.

1991/92: Bodrogi Csaba, Földesi
Attila, Farkas László, Polster Péter,
Kis Attila, Kovács Attila, Bencze Ta-
más, Szûcs Ervin, Balogh Zoltán,
Borosnyai Szabolcs, Lukosius Min-
daugas (litván), Földesi Attila, Leka-
rauskas Mindaugas (litván). Edzõ:
Farkas Sándor.

2009/10: Simon László, Bödör
Bence, Louis Hinnant (USA),
Calvin Watson (USA), Délity Ben-
ce, Kyle Wilson (USA), Kámán Ta-
más, Trepák Zoltán, Gáspár Dá-
vid, Baki Gergely, Horváth Balázs,
Tóth Ádám, Chad Timberlake
(USA). Edzõ: Völgyi Péter.

A Budapesti Honvéd 33, a
BSZKRT Elõre 9 bajnoki címmel
büszkélkedhet. A jelenleg is baj-
nokságban szereplõk közül a
MAFC 7, a Szolnoki Olaj KK 5, az
Atomerõmû SE 4, a Zalakerámia-
ZTE KK 4, az Alba Fehérvár 4, az
Egis Körmend 3, a Kaposvári KK

2, a Falco KC Szombathely 1 alka-
lommal végzett az élen. Nem nyert
még bajnokságot többek között a
Pécsi VSK-Pannonpower, a Jász-
berényi KSE, a Soproni KC, a Sal-
gótarjáni KSE és a KTE-Duna
Aszfalt.

Talán nem véletlen: a nyolcva-
nas-kilencvenes években  három
bajnoki címet elérõ csapatból töb-
ben – Bencze Tamás, Bodrogi
Csaba, Kis Attila és Gáll Tamás –
ma is komoly szerepet vállalnak  a
sportág szervezésében Zalaeger-
szegen. Remélhetõen ez is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a ZTE KK is-
mét múltjához méltó szerepet tölt-
sön be a magyar kosárlabdá-
zásban.

A MÚLTRA LEHET ALAPOZNI
HOGYAN TOVÁBB FÉRFIKOSÁR?

A ZTE kosarasai a 2011/12 bajnokság végén valójában kiestek
a legmagasabb osztályból, csupán az mentette meg õket, s az
1979-tõl tartó impozáns sorozat – mindig az elsõ osztályban sze-
repeltek – azért nem szakadt meg, mert az NB-II-bõl a számba jö-
hetõ feljutók nem vállalták a szereplést a magasabb osztályban.
A nemrég befejezõdött bajnokságban pedig az egerszegi klub
kínkeservesen a play outban harcolta ki a bennmaradás jogát.

Mikor lesz ilyen hangulat ismét a csarnokban???

Az 1993–94-es bajnoki szezonban szerepelt együttes.
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ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

NAGY ANDRÁS vezérigazga-
tó az elismerések fontosságáról
beszélt és gratulált a kitünteté-
sekhez. Mint fogalmazott, a vízi-
közmû szektor, mint jelentõs fog-
lalkoztató, ágazati sajátosságá-
ból adódóan még inkább ki van
téve a társadalomra is jellemzõ

elöregedõ demográfiai folyama-
toknak. A munkavállalók 18 szá-
zaléka 7–10 éven belül nyugdíjba
vonul (az átlag életkor 46 év),
ezért a Zalavíz Zrt. feladatai közé
tartozik biztosítani azt a tudást,
amit az idõsebbek elsajátítottak,
és átadni azt a fiatal kollégák

számára. A társaságnál 360
munkavállaló van, eltérõ élethely-
zetekkel, dolgozói értékrendszer-
rel. Nagyon sokan dolgoznak
30–35–40 éve a Zalavíznél, és ez
az elsõ munkahelyük. Õk azok,
akik szakmai tudásukat átadják a
fiataloknak.

– Nyitottak vagyunk a változó
oktatáshoz, az új lehetõségek-
hez, elsõsorban a gyakorlati kép-
zéseket támogatjuk. Ezért is fon-
tos mindkét elismerés és minden
olyan elõrelépés, amely a fiatal
szakembereket támogatja. A tár-
saságnál 10 százalék a 60 év fe-
lettiek száma, és 3 százalék alatt
van a 25 év alatti szakembereké.
Õk azok, akik a jövõ munkatársait
adják majd. Cégünk minden új
belépõ munkavállaló számára
egy iránytûnek nevezett „szerve-
zeti kultúrába” is betekintést nyúj-
tó cégismertetõt ad át. A fiatal pá-
lyakezdõk megnyerése, tanuló-
szerzõdések kötése, a duális kép-
zésben való részvétel fontos a
Zalavíz Zrt. számára.

FÓKÁS GÁBOR HR-vezetõ
elmondta: – Társaságunk a fo-
lyamatban lévõ KEOP ivóvízmi-
nõség-javító programok kereté-
ben unokáink közmûhálózatát
építi. Ezért is kiemelten fontos,

hogy foglalkozzunk az utánpót-
lás-neveléssel, hiszen az iskola-
padból kikerült, megfelelõ szak-
mai tapasztalattal rendelkezõ fia-
talok üzemeltethetik majd ezeket
a rendszereket.

A sajtótájékoztatón részt vevõ
Mészáros János hálózati csoport-
vezetõ és fia, Mészáros Dániel
karbantartó szivattyúlakatos jó
példája az idõsebb és fiatalabb
pályakezdõ együttmûködésének,
a staféta átadásának, ráadásul
családon belül.

MÁRTON TÜNDE osztályve-
zetõ köszönetét fejezte ki az elis-
merésért. Mint fogalmazott, a
munka neki nem okoz fáradságot,
szereti a kihívásokat és nagyon
örül a Zalavíz Zrt. elért eredmé-
nyeinek. Az osztályvezetõ 1998-
ban került a társasághoz
controllingvezetõ munkakörbe.
Részt vett a modern szemléletû
gazdasági társaság kiépítésében.
Munkája során bevezetésre került
a kéttényezõs díjrendszer, a va-
gyonkezeléses üzemeltetés. Fo-
lyamatosan képezi magát a szak-
mai ismeretek terén, amely tudást
a munkatársaival is rendszeresen
megoszt. Nagymértékben hozzá-
járult a Zalavíz Zrt. elmúlt évek-
ben elért sikereihez.

SOKSZÍNÛ GENERÁCIÓKON ÁT
A TOP 10 DÍJ III. HELYEZETTJE A ZALAVÍZ ZRT.

A Sokszínû Multigeneráció Szervezet TOP 10 díjat vett át a kö-
zelmúltban a Zalavíz Zrt. Az mtd Tanácsadói Közösség pályázatán
a 3. helyezést érdemelte ki a társaság. A társadalmi célú szerve-
zet elismerését olyan társaságok, vállalkozások érdemelhetik ki,
akik befogadó szervezeti kultúrával rendelkeznek, stratégiailag
felépített esélyegyenlõségi intézkedéseket valósítanak meg. A vál-
lalati elismerés mellett a Zalavíz Zrt. vezetõ munkatársa is kitünte-
tésben részesült a Magyar Víziközmû Szövetség éves konferen-
ciáján. Márton Tünde controlling-osztályvezetõ MaVíz emlékérmet
vett át, a szakma érdekében végzett áldozatos munkájáért. A rész-
letekrõl sajtótájékoztató keretében számoltak be.

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált autók

javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


