
– pet –

A könyvet a színház
nézõtéri büféjében mutat-
ták be a közönségnek,
ahol a mûvésznõvel
Tucsni András rendezõ, a
kötet szerkesztõje be-
szélgetett. Bevezetés-
képpen elhangzott: a
könyv megírása és meg-
jelenése nemcsak a szü-
letésnap miatt fontos.
Egervári Klára pályája
ugyanis nemcsak egy-
szerûen egy színésznõ
életútját jelenti, hanem a
magyar színházak álla-
mosítás utáni korszakai-
ba is betekintést enged.
A könyvnek így színház-
történeti jelentõsége is
van.

Annál is inkább, mert
Egervári Klára életében a

Hevesi Sándor Színház a nyugdí-
jazása elõtti utolsó állomás volt;
szerencsére azonban gyorsan ott-
honra lelt Zalaegerszegen. Nem-
csak õ szerette meg a várost, ha-
nem az itt élõk is villámgyorsan
szívükbe zárták Klárikát – ahogy a
kollégák és a színházbarátok is
hívják.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A helyi érték

HIZLALÓ
MUNKAKÖRÖK

AZ ELHÍZÁS VESZÉLYE

VALÓBAN SZAKMAFÜGGÕ?
Egy közelmúltbeli amerikai

felmérés alapján a sofõrök 49
százalékkal vezetik a munkakö-
ri túlsúlytoplistát, az elhízás
esélyének szemszögébõl az
egészségügyben, a pénzügyi
szektorban, a kereskedelem-
ben, a gyártásban, valamint az
informatika területén dolgozók
csak néhány százalékkal van-
nak lemaradva tõlük.

– A. L. –

Persze súlyunk nem hátrál-
tat(hat)ja munkánkat, kivéve, ha
topmodellek szeretnénk lenni.

– Rengeteg elmélet létezik a
kövérséggel, az elhízással és a
vele összefüggésbe hozható be-
tegségekkel kapcsolatban, me-
lyekben egy-két alapelven kívül
nagyon sok az ellentmondás.
Megoszlanak a vélemények a te-
kintetben is, hogy egyáltalán ki te-
kinthetõ kövérnek vagy túlsúlyos-
nak. Egy cérnavékony manöken
mellett egy jó alakú átlaghölgy
ugyanis kövérnek számít. Meg kell
említenünk az illetõ saját magával
szemben támasztott elvárását is,
hiszen vannak, akik jól kijönnek
súlyukkal – mondja dr. Bánhegyi
Béla.

(Folytatás a 2. oldalon.)

FIATALOKÉ VOLT A FÕSZEREP
POLGÁRAVATÓ, JUTALMAZÁS, KÖZÖSSÉGI TÉR AVATÁSA

Az elmúlt hét szerdáján a fiataloké volt a fõszerep Zalaeger-
szegen. A hagyományokhoz híven a középfokú intézmények
ballagó diákjait, 1041 végzõs fiatalt fogadott jelképesen a vá-
ros polgárává Balaicz Zoltán polgármester.  Azok a tanulók
pedig, akik tanulmányi és sportversenyeken jól szerepeltek,
jutalmazásban részesültek. A rendezvényen az elismeréseket
is a polgármester adta át. 

Délután került sor a 170 négyzetméteres Új Nemzedék Zala-
egerszegi Közösségi Tér átadására az Ady úton. Az ünnepé-
lyes megnyitón Balaicz Zoltán elmondta: fontos a helyi fiatalok
támogatása. Céljuk, hogy Zalaegerszeg ne csak a múlt és a je-
len, hanem a jövõ városa legyen.  Sokat dolgoztak ezért, hogy
legyen egy befogadóhelye a fiataloknak, ahol találkozhatnak az
azonos érdeklõdésûek, és számos programot szervezhetnek
maguknak.  

Vigh László országgyûlési képviselõ köszöntõjében kiemel-
te a közösségi tér fontosságát. Mint fogalmazott, nehéz felkel-
teni a mai generáció figyelmét. Egy friss felmérés szerint a fia-
talok 66 százalékát nem érdekli a közélet, ezért szükséges va-
lamilyen formában érdekeltté tenni õket, hiszen az õ életükrõl
születnek döntések, fontos, hogy a politika szereplõi ismerjék
meg a véleményüket – fogalmazott az országgyûlési képviselõ. 

Az új közösségi tér lehetõséget ad arra, hogy felpezsdüljön
a közösségi élet. Fontos a párbeszéd és a fiatalok összetartá-
sa – hangzott el a hivatalos megnyitón. 

Fontos alapelv, hogy lehetõség
szerint a zöldfelületek nagysága a
területek fejlesztése során ne csök-
kenjen, és növekedjen a közparkok
használati értéke. Az új zöldfelületi
stratégia számol azzal, hogy az el-
végzendõ feladatok során több
résztvevõ közremûködésével, moz-
gósításával közösségépítõ tevé-
kenységet is folytatni tudnak. A part-
nerségi együttmûködések képezhe-
tik az alapját egy jól mûködõ zöldfe-
lület-gazdálkodási rendszernek.

A képviselõ-testület megállapí-
totta, hogy a 2010–2015 közötti
idõszak zöldfelületi fejlesztéseinek
döntõ többsége megvalósult. A cél
egy élhetõ, versenyképes és fenn-
tartható települési környezet meg-
teremtése volt.

2015-ben Zalaegerszeg elnyer-
te a Virágos Magyarországért kör-
nyezetszépítõ verseny elsõ helyét
az 50 ezer fõ feletti városok kategó-
riában. Ez jelzi a legjobban, hogy a
kitûzött célt sikerült teljesíteni.

ZÖLDFELÜLET-FEJLESZTÉS
DÖNTÖTTEK A STRATÉGIÁRÓL

Zalaegerszeg közgyûlése legutóbbi ülésén jóváhagyta a város
2016–2020 közötti idõszakra vonatkozó zöldfelületi stratégiáját. A
következõ évek céljai között van, hogy fenntartható, jövõbe mu-
tató zöldfelület-gazdálkodással alapozza meg a város lakosságá-
nak és a városba érkezõ látogatók jó közérzetét – olvasható a do-
kumentumban.

KAMASZLÁNYBÓL PRIMADONNA
KÖTET EGERVÁRI KLÁRA ÉLETÚTJÁRÓL

A közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját Egervári Klára
színmûvész, aki a Hevesi Sándor Színház alapításától kezdve volt
a társulat tagja. Az évforduló alkalmából „Egy színészi pálya tör-
ténete” címmel egy kötet is napvilágot látott, mely a színésznõ
életének fontos állomásait dolgozza fel.

Egervári Klára, a fiatal primadonna.Fotó: Seres Péter



– B. K. –

Az tanulságos és élvezetes két
órában tanácsokat kaptak a szü-
lõk, illetve néhány tévhitre is felhív-
ta a figyelmet az elõadó. Elhang-
zott, fegyelmezésre igenis szükség
van, egyébként szétesik a psziché.
Azonban csak bizalmi kapcsolatok
bírják el ezt a nevelési módszert. A
külsõ fegyelem egy páncél, mely
esetenként nemcsak akadályoz,
de véd is. A belsõ fegyelem kiala-
kulásához pedig bizalmi kapcsolat,
szeretet, következetesség és ru-
galmasság, biztonságot nyújtó
szabályok kellenek. Az életkornak
megfelelõ fegyelmezést kell alkal-
mazni, a nevelõ legyen hiteles,
õszinte, ha téved, ismerje be. 

Az egyik tévhit egy nem létezõ
kategória, az építõ kritika. A kritika,
bármely jószándékú is, fizikai bán-
talmazásszerû élményt okoz az
idegrendszerben. Ha mégis el-
hangzik, minimum 3:1 arányban
kell mellette elismerésnek is el-
hangzani. De azt is tudni kell, hogy
lehet rosszul dicsérni. Adottságot
ne, mert az nem kerül erõfeszítés-
be, mindig azt ismerjük el, amiért
tett is a gyerek, fogalmazott az
elõadó. Majd beszélt a megbocsá-
tásról, melyet tanítani kell, az una-
lom és a testvérviszály kezelésé-
rõl. Hangsúlyozta, hogy egyetlen
viselkedés nem fogadható el és
azonnal le kell állítani, ez pedig az
agresszió. Az ily módon, gyorsan
levezethetõ feszültségmódhoz
ugyanis gyorsan hozzá lehet
szokni. 

Felhívta a figyelmet a gyerekek
kényeztetésébõl adódó veszélyre,
a fokozatosan kialakuló gátlásta-
lan uralomvágyra. Mérlegelni kell,
hogy amit adunk, arra valóban
szüksége van-e a gyereknek,
megdolgozott-e azért a bizonyos
juttatásért, s bizony vannak dol-
gok, melyeket ki kell bírni a gye-
reknek, mindenféle figyelemeltere-
lõ szórakoztatásmód nélkül is. Azt
a divatos elképzelést is oszlatta,
hogy a szülõ és a gyermek lehet-
nek barátok. A szülõ, nevelõ nem
barát és nem is fõnök, hanem elöl-
járója, s így vezetõje a gyereknek. 

A legerõsebb fegyelmezõ mód,
a nevelés magasiskolája a tekin-
tély. A tekintélyszemély mérce lesz
egy életre, személyisége távolról
is, még a halála után is hat. Akinek
nincs legalább egy ilyen személy
az életében, az nagy bajban van,
mondta Uzsalyné. A külsõ tekin-
tély napjainkban nem automati-
kus, azért is meg kell dolgozni. A
nagy súllyal bíró belsõ tekintély
alapja pedig a kötõdés. Belsõ erõ-
bõl, hitelességbõl és bizalomból
épül fel. Kötõdéssel, szeretetkap-
csolatban jön létre. Az ilyen sze-
mélynek kisugárzása van, jó a kö-
zelében lenni. Nem a nevelési
technika, hanem ez a belsõ kisu-

gárzás, ami hat a gyerekre, hang-
súlyozta az elõadó. A nevelés ma-
ga pedig ennek az erõnek a fel-
használása, a másik építésére.
Jellemzõ, hogy a tekintélysze-
mélyt azonnal és mindenben utá-
nozzák, majd csak bizonyos tevé-
kenységére korlátozódik ez az
utánzás s végül transzformálódik a
másik személyiségébe. 

A hitelesség pedig egyfajta stra-
tégia átadását jelenti. Ehhez azon-
ban saját magunknak kompetens-
nek kell lenni a témában, azaz
szembe kell nézni saját problémás
viselkedésünkkel és megoldást ta-
lálni rá. Csak ekkor tudunk mirõl
beszélni a másiknak. Ne enged-
jünk a sajnálkozásnak, az önsajná-
latnak. Ezek nem jelentenek meg-
oldást.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Hozzáfûzte azt, hogy nem tu-

dományosan közelítené meg a
kérdést, de negyvenéves házior-
vosi valamint tízéves üzemorvosi
tapasztalatait szívesen megosztja.

– Kezdjük talán azzal, hogy
mi az ideális testsúly?

– Az emberi testsúly igencsak
egyéni dolog, ezért az ideális
testsúly tekintetében vélemé-
nyem szerint elõbb a célt kellene
meghatározni. Valakinek az
egészsége kívánja meg, vagy ép-
pen egy sportoló versenysúlyáról
van szó. Egyes vélekedések sze-
rint a „manökensúly” lenne az
ideális. Számokban kifejezve a
100 centiméter fölötti testmagas-
ság 10–15, esetleg 20 százaléka.
Tehát egy 180 centiméter magas
egyén esetében 64–72 kiló közöt-
ti. Ez helytálló is lehet, nyilván az
életkor elõrehaladásával, a mun-
kaköri lekötöttséggel emelkedhet
a testsúly. Éppen ezért egy kö-
zépkorú hölgynél vagy férfinél

már néhány pluszkiló elfogad-
ható.

– Mik befolyásolják az elhí-
zást?

– A túlsúly és az elhízás össze-
függ genetikai adottságokkal, de
egyedül ezzel nem magyarázható.
A túlzott kalóriabevitelnek, a túl-
táplálkozásnak és a mozgáshiány-
nak is nagy szerepe van. 

– A felmérés a leghizlalóbb
munkakörökre kereste a vá-
laszt. Egyetérthetünk az ered-
ménnyel?

– Manapság a legtöbb foglal-
kozás tartós ülõmunkával jár,
melyhez valóban könnyen társul-
hat az elhízás. Persze nem önma-
gában. Szükségtelen magyarázni,
ha valaki tartósan a szükségesnél
többet eszik, és csak keveset
vagy egyáltalán nem mozog, ak-
kor testsúlytöbblettel számolhat. A
mozgásszegény életmódhoz nem
csak az ülõmunka, hanem az
elektronikai eszközök egyre elter-
jedtebb használata is hozzájárul,

ami akár egész napra is ülésre
kényszerít. 

– Milyen következményekkel
járhat mindez?

– A mozgáshiány és az élelem
bõsége az elhízás járványszerû ter-
jedését hozta magával a következ-
ményes betegségekkel együtt.

Amikor valaki hosszabb idõt tölt ül-
ve, keringése lelassul, ami növeli a
szív- és érrendszeri betegségek
(visszér, trombózis) kockázatát. A
pluszkilók megterhelik az ízületeket
és gyorsítják a porckopást. Minél
kevesebbet mozog valaki, annál
kevesebb vércukrot használ fel a
szervezete, azaz a fenekünkön töl-
tött idõ növeli a cukorbetegség ki-
alakulásának rizikóját. Sokan a
stressz miatt esznek mértéktelenül,
ami ugyancsak elhízáshoz vezet.

– Mit tehetnek a munkahe-
lyek?

– A munkahelyi egészségfej-
lesztés eszköze lehet a munka-
vállalónak juttatott edzõtermi bér-
let, vagy az üzem, intézmény te-
rületén kialakított mini kondite-
rem, teniszpálya, fallabdaterem.
Érdemes elgondolkodnia minden
munkaadónak, hogy valamilyen
támogatói rendszer keretében
ösztönözze munkavállalóit a moz-
gásra, mert az egészségesebb
dolgozó jobb teljesítményre ké-
pes. Az egyéni felelõsség kap-
csán pedig törekedjünk az ideális
testsúly elérésére, fenntartására,
mert ezzel önmagunkért sokat te-
hetünk. Ebben segíthet a BMI-
(testtömegindex) kalkulátor, meg-
tudhatjuk, súlyunk normális, túl
sok, vagy túl kevés magassá-
gunkhoz képest.

HIZLALÓ MUNKAKÖRÖK
AZ ELHÍZÁS VESZÉLYE VALÓBAN SZAKMAFÜGGÕ?

Dr. Bánhegyi Béla

E tanóra keretében a diákok a
kézmosás helyes technikájával,
annak rendkívüli fontosságával, a
fertõzések megelõzésének lehetõ-

ségeivel ismerkedhetnek meg. A
programot Varga Csabáné, az is-
kola védõnõje szervezi és koordi-
nálja. 

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által meghirdetett program-
hoz csatlakozva, 2016. május 5-én – a WHO kéztisztasági világ-
napján – a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola minden ta-
nulója  egy közös tanórán vesz részt, amely része egy Guiness-
világrekord-kísérletnek.

CSATLAKOZÁS
KÉZMOSÁSOKTATÁS

HIT ÉS ÉPÍTÕ KRITIKA
A TEKINTÉLY A NEVELÉS MAGASISKOLÁJA

A Szent Család Óvoda sok érdeklõdõt vonzó ismeretterjesztõ
estjén legutóbb, a népszerû és kiemelkedõ szakmaisággal, gaz-
dag saját szülõi tapasztalattal bíró Uzsalyné dr. Pécsi Rita peda-
gógus, neveléskutató tartott elõadást a nevelés magasiskolájá-
ról, a tekintélyrõl.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita

Jagasics János, az egyesület
elnöke érdeklõdésünkre elmondta:
az elsõ polgári estélyt 2008-ban
tartották a városi polgárosodást
segítendõ. A zenés estéken ismert
mûvészek mellett az ország veze-
tõi, vállalkozók, közéleti személyi-
ségek is megtisztelték a rendez-
vényt az elmúlt évek során.

– Az est bevételének támogatá-
sával minden alkalommal a kultúra
és az oktatás területérõl választot-
tunk arra érdemes rendezvényt
vagy iskolát. Több mint kétszáz-
ezer forintot adtunk a Czobor-ha-
gyaték megvásárlására, támogat-
tunk felvidéki iskolát, helyi feszti-

válokat. Az idei év teljes bevételét
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc idei 60. évfordulójának
méltó megünneplésére ajánlotta
fel az egyesület.

Jagasics János hozzátette: na-
gyon jó hangulatú estélyrõl tud be-
számolni, a mintegy 140 résztvevõ
kitûnõen érezte magát.  Változás
az elmúlt évekhez képest, hogy
sok fiatal vendéget köszönthettek.
Bízik abban, hogy õk is folytatják
azt a tevékenységet, amelyet az
egyesület is képvisel: értéktartó
hagyományõrzés, hõseink tiszte-
lete, vagyis a polgári értékek to-
vábbvitele.

A Zalai Polgári Körök Egyesülete ismét megrendezte az Arany
Bárány Télikertjében a polgári estélyt, melynek díszvendége volt
dr. Gulyás Gergely, az Országgyûlés alelnöke, Darvasi Ilona, a
Turay Ida Színház igazgatója, Eperjes Károly Kossuth-díjas szín-
mûvész. Az estélyen köszöntõt mondott Vigh László országgyû-
lési képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester.

– A. L. –

Dr. Gárdos László, a gyermek-
osztály fõorvosa hívta fel erre a fi-
gyelmet az átadási ünnepségen.
Mint fogalmazott, kisbetegek meg-
érzik édesanyjuk lelkiállapotát és
kimerültségét, ezért jó, ha a szülõ
tud pihenni, ami a gyerekek
gyógyulását is segíti. Erre a célra
két szoba áll rendelkezésre a ba-
ba-mama házban. A rehabilitációs
részlegen gyakorta több hónapig
ápolnak kómás állapotban lévõ
gyermekeket, akikkel együtt lehet-
nek a szülõk a kórtermekben.
Mindez sok kényelmetlenséggel
járt eddig. A baba-mama házban
számukra is kialakítottak két apart-
mant, ahol a szülõk életvitelsze-
rûen tartózkodhatnak a kezelés
hosszú ideje alatt.

Dr. Gárdos László köszönetet
mondott a kórház vezetésének,
hogy az épület mellett annak ud-
varát is az alapítvány rendelkezé-
sére bocsátotta. Itt rehabilitációs
eszközökkel felszerelt parkot kí-
vánnak kialakítani, ahol a szabad-
ban végeznék a gyerekek rehabili-
tálását. Hangsúlyozta, ha mindez
megvalósul (reményeik szerint
még az idén), világszínvonalúvá
válik a gyermekosztály rehabilitá-
ciós ellátása, ami már így is orszá-
gos hírû.

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója elmondta, kezdetek-
tõl fogva fontosnak érezték az ala-
pítvány szándékának támogatá-
sát. A fenntartóval azonnal tárgya-
lást kezdtek, hogy minden enge-

délyt beszerezzenek ahhoz, hogy
az alapítvány megkezdhesse a
munkát. A fõigazgató méltatatta a
fõorvos, az alapítvány és az azt tá-
mogató cégek, magánszemélyek
elhivatottságát a baba-mama ház
létrehozásában. Kiemelte, olyan
kórházat kívánnak mûködtetni,
ami színvonalas ellátást nyújt a la-

kosság számára, ezért a regioná-
lis feladatkörû gyermekreha-
bilitáció fejlesztését stratégiai té-
nyezõnek tekintik.  

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hangsúlyozta, a vá-
ros bár nem fenntartó, de magáé-
nak érzi a kórházat, ezért támogat-
ják törekvéseiket a jótékonysági
napok bevételeivel. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, hogy a 2017-es
költségvetésben 167 milliárd több-
letforrást biztosítanak az egész-

ségügy számára. Bejelentette, ha-
marosan kedvezõ hírrel szolgálhat
a szívcentrum leállt beruházásával
kapcsolatban, és mindent meg-
tesz azért, hogy a rehabilitációs
park kialakításához forrásokat ta-
láljon.

A beruházást segítõ cégek kép-
viselõ közül Stancsics József, a
Jadran-Mart Kft. ügyvezetõje,
Szabadics Zoltán, a Szabau Kft.
résztulajdonosa (aki 500 ezer fo-
rintot ajánlott fel a rehabilitációs
park kialakításához), és Simon
Zoltán, a Trió Kft. vezetõje mond-

ták el, miért tartják fontosnak a pél-
damutatóan mûködõ Koraszülött-
mentõ és Gyermekintenzív Alapít-
vány, valamint a gyermekosztály
tevékenységének támogatását.  

Dóra János, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke kiemelte, a
tagok még a gépkocsihasználatot
sem számolják el, minden fillért a
kitûzött célokra fordítják. Köszöne-
tét fejezte ki a beruházás minden
támogatójának, köztük Gárdos
Lászlónak a sok energiáért, amit
beléjük plántál.

POLGÁRI ESTÉLY

A BABA-MAMA HÁZ ÁTADÁSÁN
REHABILITÁCIÓS PARKOT IS SZERETNÉNEK

Megszûnik a kórtermi kényelmetlenség, a súlyos vagy életve-
szélyes állapotban lévõ gyermekek szülei végre tudnak egy kicsit
pihenni a baba-mama házban, amit 20 millió forintból alakított ki
egy régi épületbõl a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Ala-
pítvány a zalaegerszegi megyei kórházban.
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– pet –

A „Sokat tud az én kezem...”
rajzpályázat idei alkotásaiból az
Ady-iskola galériájában nyílt kiállí-
tás. Az ünnepségen elismerésben
részesítették a legügyesebb diá-
kokat. Idén huszonnégy zalai isko-
lából jelentkeztek a versenyre, sõt
volt három egyéni pályázó is.

Nagy Szilvia mûvésztanár a
tárlatot megnyitva elmondta: azért
találták ki évtizedekkel ezelõtt a
pályázatot, hogy az ügyes kezû
gyerekek egyrészt bemutatkozási
lehetõséget kaphassanak, más-
részt pedig, hogy népszerûsítsék
a városon kívül az Ady-iskola mû-

vészeti képzését. Hiszen elképzel-
hetõ, hogy a pályázaton részt vevõ
gyerekek közül néhányan épp az
intézmény mûvészeti gimnáziu-
mában szeretnék folytatni közép-
iskolai tanulmányaikat.

A pedagógus szerint a tehetség
felfedezése nem könnyû dolog,
mert sok tényezõ összhatására
van szükség ahhoz, hogy a szülõ
vagy a tanár egyrészt felismerje,
hogy kiben mi rejlik, másrést pe-
dig, hogy a gyerek is megkapja azt
az ösztönzõ légkört, amiben alkot-
ni tud. A tehetséghez mindenek-
elõtt kreativitás kell, vagyis olyan
képzelõerõvel, fantáziával kell
születni, ami képessé teszi az

egyént arra, hogy mást lásson
meg a világból, mint egy átlagem-
ber. Ugyanakkor hiába tehetséges
valaki, ha nem elkötelezett a tevé-
kenység iránt, amiben jó lehetne,
vagy nincs olyan környezetben,
ahol ki tudná bontakoztatni
képességeit. Nem szabad, hogy a
munka – ez esetben a rajzolás,
festés – rabszolgamunkának tûn-
jön. Akkor mûködik igazán a do-
log, ha alkotás közben megszûnik
a tér és az idõ, és egy boldog álla-
potba kerülünk.

Nagy Szilvia elmondta: sok pá-
lyázat érkezett a felhívásra, közü-
lük huszonhárom diákot díjaztak.
Szándékosan nem helyezéseket
osztanak ki, mert nem szeretnék,
ha versenyszerûvé válna a rajzpá-
lyázat. A díjakat inkább afféle ha-
muban sült pogácsának, vagyis út-
ravalónak szánják.

TEHETSÉGEK AZ ISKOLAGALÉRIÁBAN
MEGYEI RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK

Több mint huszonöt éve szervez az Ady-iskola rajzpályázatot
tehetségek zalai gyerekek részére. A cél az, hogy lehetõséget biz-
tosítsanak a megye jól rajzoló és festõ általános iskolásainak,
hogy a játékos verseny keretében megmutathassák magukat.

– A. L. –

– A telekhatárhoz közelesõ fák
vagy sövények átnyúló ágai mind-
untalan vitára adnak okot a szom-
szédok között. Éppen ezzel kap-
csolatban hozott a közgyûlés már-
ciusban egy önkormányzati rende-
letet. A jogszabály a fás szárú nö-
vények telepítési távolságára tesz
ajánlásokat, ami a gesztenye- és
diófa esetében legalább 8 métert,
míg az erdei fajok esetében leg-
alább 15 métert jelent a telekhatár-
tól. A fa vagy sövény a járdára
sem lóghat ki – mondja dr. Babos
István.

– Sokan panaszkodnak az át-
hulló falevelekre is.

– Ez nem tartozik a birtokvéde-
lem körébe, de természetesen a
panaszt felvesszük és kivizsgál-
juk az ügyet. Visszatérve a fás
szárú növényekre, a rendelet –
éppen a sok probléma miatt – a
továbbiakban megtiltja a fehér
akác zártkertekben való telepíté-
sét. Ahol már van, ott a tulajdo-

nosnak meg kell akadályoznia az
önerdõsülést.

– Hogyan bírhatjuk rá a
szomszédot, hogy távolítsa el
az átnyúló ágakat?

– A polgári törvénykönyv sze-
rint felhívhatjuk a szomszéd figyel-
mét egy írásbeli értesítésben az
átnyúló ágak eltávolítására éssze-
rû határidõn (30 nap) belül. Ha en-
nek nem tesz eleget, akkor a te-
lekhatárig visszavághatjuk az ága-
kat. De ez nem jogosít fel arra,
hogy valaki szomszédja területén
tõbõl vágja ki az ágakat. Sajnos,
több ilyen esetünk is volt már.

– Milyen szabályozás vonatko-
zik arra, ha valaki szorosan a te-
lekhatárra telepíti a tyúkudvarát?

– A haszonállatok tartását több
központi rendelet szabályozza,
ezért önkormányzatunk helyi sza-
bályozásában a trágyatárolók, va-
lamint az állattartó építmények vé-
dõtávolságaira vonatkoznak a ren-
delkezések. Ezek mindkét eset-
ben legalább tízméteres távolsá-
got jelölnek meg a szomszédos la-

kóépülettõl. A betartott távolság
nem zárja ki a birtoksértést, ilyen-
kor meg lehet vizsgálni, hogyan
tompítható például a szaghatás. 

– Hány üggyel foglalkoznak
egy évben?

– Évente mintegy 220 ügyet
vizsgálunk meg, melybõl 170 pa-
nasz, míg 50 birtoksértés. A kére-
lemre induló eljárásokat többnyire
mindkét fél számára eljuttatott vá-
laszlevéllel zárjuk, melyben igyek-
szünk egyfajta támpontot adni a
közöttük lévõ vitás helyzet tisztá-
zására. Más esetekben birtokvé-
delmi eljárást indítunk, háromezer
forintos illeték lerovása mellett.

Ugyanúgy helyszíni szemlét tar-
tunk, tanúkat hallgatunk meg. Bir-
toksértés esetében eltiltjuk a pa-
nasz okozóját a vitatott magatar-
tástól, vagy kötelezzük a konflik-
tushelyzet megoldására. Mivel
ezek kérelemre induló eljárások, a
hivatal nem folytathat ellenõrzést,
de a panaszos végrehajtási eljá-
rást kezdeményezhet, ha nem tel-
jesülnek a határozatban foglaltak.

– Melyek a leggyakoribb
problémák?

– Továbbra is gyakorinak szá-
mít, hogy a volt házastársak vagy
rokonok egymás lakáshasználatát
akadályozzák. Például a másik
tudta nélkül lecserélik a zárat a kö-
zös tulajdonban, vagy önkényesen
korlátozzák az áram-, gáz- vagy
vízellátást. A társasházaknál a be-
ázás, a családi házaknál az átfolyó
csapadékvíz ad okot vitára. A csa-
ládi házak esetében fontos tudni,
hogy az egyik szomszéd még
ideiglenesen sem támaszthat dol-
gokat szomszédja épülete falának,
fõleg nem rakhat neki tûzifát. Ilyen
esetekben a katasztrófavédelem
jár el annak érdekében, hogy meg-
elõzzék a felelõtlenség miatti tûz-
eseteket. Kirívó eset volt egy napi
öt-hat órás zenei gyakorlás zongo-
rával és hegedûvel egy társasház-
ban. Az ügyet idõbeni korlátozás-
sal zártuk. 

SZOMSZÉDVITÁK: ÁTHAJLÓ ÁGAK, BÛZLÕ TYÚKUDVAROK
ÉVENTE 220 ÜGYET VIZSGÁLNAK, 50 BIRTOKSÉRTÉST

„Hogy illetné a fütty kendet!” – Arany János klasszikusát
idézve bizony ma már a szomszédok nem a fülemüle füttyén vi-
tatkoznak, sokkal inkább az átnyúló ágak, a lármázás és az állat-
tartásból eredõ kellemetlen szagok miatt „mennek panaszra, bí-
rót búsítva”. A jószomszédi viszony akadályairól dr. Babos Ist-
vánt, a polgármesteri hivatal szociális és igazgatási osztályának
csoportvezetõjét kérdeztük.

Dr. Babos István

A feltörõben lévõ szakágnak
kötelezte el magát Zalaegersze-
gen Fitos László, aki a megye-
székhelyet képviseli majd az or-
szágos bajnokságon május
10-én. Addig is egykori iskolájá-
ban, a Báthory-szakképzõben
tartott bemutatót az érdeklõdõk-
nek, köztük talán leendõ kollé-
gáinak.

– B. K. 

Hogy a munkája a szenvedélye,
az már ez elõadás elején kiderült.
Munkakörének megfelelõen min-
dent tud a kávéról, kezdve az ültet-
vények jellemzõivel, a feldolgozási
módokkal, a származási helyekkel,
nem is szólva a számtalan kávéfé-
leség kitûnõ elkészítési módjáról.
Mérlegeli az adagot, ahogy a készí-
tési idõt és a hõfokot is. Mesterien
bánik a gép adta lehetõségekkel,
étvágygerjesztõ az általa gõzölt tej-

hab, gusztusos a tálalás. És igazi
vendéglátósként figyeli az igénye-
ket, szóval tartja a vendégeket, fi-
noman tanácsokat ad kávékultúra
tekintetében. Gyorsan kellemes
légkört teremt, profi munkát végez,
lazán, alkarra tetovált kotyogós ká-

véfõzõvel, miközben szó szerint
kézenfogva segíti a tanulókat.

– Akár egy négycsillagos va-
csorát is elronthat, ha a végén
rossz a felszolgált kávé, ezért is
egyre megbecsültebb a barista, a
kávékészítés szakértõje – hívta fel

a leendõ kollégák figyelmét Fitos
László, aki egykori iskolája gaszt-
ronómiai programjának vendége
volt. Mint kiderült, az iskolapadban
a kávékészítésrõl nagyon keveset
lehet megtudni, külön kell a mes-
terséget elsajátítani. – Nincs rossz
kávé, csak rosszul elkészített kávé
– vallja. Jelmondata, az élet túl rö-
vid ahhoz, hogy rossz kávét
igyunk, s ez utóbbi kategória az,
ami káros az egészségre is. Meg-
jegyezte azt is, hiába a legjobb ká-
végép, ha a használat nem megfe-
lelõ. A szakember szerint növekvõ-
ben van a kávékultúra, bár még
bõven van mit tenni e téren. Erõl-
tetni azonban semmit sem szokott,
finoman ízlést terelgetni azonban
igen.

– Rossz beidegzõdések vannak
a kávézással kapcsolatban, de tu-
domásul kell venni, hogy ember-
függõ, ki mit szeret fogyasztani.
Szívesen javasolok azonban a ven-
dég igényeinek legmegfelelõbb italt
– mondta Fitos László, aki látha-
tóan szenvedéllyel végzi munkáját,
s néhány diák érdeklõdését is sike-
rült felkelteni szakmája iránt. Re-
méljük, a zsûri is elismeri majd má-
jusban, Budapesten. 

A VÁROST KÉPVISELI
BARISTABEMUTATÓ A BÁTHORYBAN

FOGADÓÓRA MÁS IDÕPONTBAN
GALBAVY ZOLTÁN önkormányzati képviselõ következõ fogadó-
óráját 2016. május 13-án (pénteken) tartja a következõ idõpontok-
ban:

16.30 órakor az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Szent
László utcai közösségi házában, 17.45 órától a Kertvárosi Telepü-
lésrészi Önkormányzat Köztársaság úti helyiségében.

Megértésüket köszönjük!

ELMARAD A FOGADÓNAP
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy TOLVAJ MÁRTA alpolgár-

mester május 10-ei fogadóórája elmarad. Azokat, akik szeretnék
felkeresni, egy héttel késõbb, május 17-én 14 és 17 óra között fo-
gadja a városházán. Elõzetes idõpontkérés: 92/502-105.

Szíves megértésüket kérjük!

– b. k. –

A „Virrasztás” névvel illetett meg-
emlékezés elején Turiné Nyakas
Klára gyújtott gyertyát, majd Balaicz
Zoltán polgármester nyitotta meg az
ünnepséget, melyhez hasonló prog-

ramra már korábban, születési év-
fordulók alkalmából is sor került. A
polgármester a 92 évesen elhunyt,
a köz javáért munkálkodó, tisztelet-
tel és szeretettel övezett Keresztury
Dezsõ gazdag és számos kitünte-
téssel is elismert munkásságáról,
életérõl, hiteles személyiségérõl, tu-
dásáról, nyíltszívûségérõl és egye-
nességérõl beszélt. 

Keresztury Dezsõt egy videóbe-
játszásnak köszönhetõen „élõben”
is láthatott, hallhatott a közönség,
majd Kiss Gábor a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazga-
tója a költõ életét, munkásságát
részletesen idézte fel. Felsorolta ki-
tüntetéseit, melyek között több vá-
rostörténeti ritkaság is van. Dr. Né-
meth József nyugalmazott múze-
umigazgató pedig arról az idõszak-

ról beszélt, amikor Keresztrury vis-
szaköltözött Zalaegerszegre az
1960-as években, illetve az 1975-
ben kiérdemelt díszpolgárság törté-
netérõl.

A megemlékezés nemcsak a
költõt illette, hanem édesapját, dr.

Keresztury József ügyvédet is, aki
1915–1918 között Zalaegerszeg
polgármestere volt. 

A rendezvényen jelen voltak a
kortársak, egykori barátok, tiszte-
lõk, követõk, a Keresztury Emlékbi-
zottság képviselõi, és a program-
ban szereplõ diákok. Megzenésített
versekkel közremûködött Kelemen
Gyula és Lukács Sándor. 

Kereki Judit, a házigazda könyv-
tár részérõl elmondta, a megemlé-
kezésen szeretnék felhívni a figyel-
met a Keresztury-házra, mely õrzi
az író-költõ-tudós könyvgyûjtemé-
nyét, hagyatékát. Az 1904-ben dr.
Keresztury József által épített,
majd 1978-ban Zalaegerszegi Vá-
rosi Tanács által felújított jánka-
hegyi házat ingyenesen, elõzetes
bejelentés alapján lehet látogatni. 

Halálának 20. évfordulója alkalmából emlékeztek Keresztury
Dezsõ (1904–1996) Széchenyi-díjas író, költõ, irodalomtörténész,
akadémikus, egykori miniszter, Zalaegerszeg szülötte és díszpol-
gárára a József Attila Városi Tagkönyvtárban.

EMLÉKEZÉS
KERESZTURY DEZSÕRE

Turiné Nyakas Klára gyújtotta meg a gyertyát.
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Második alkalommal rendez-
ték meg e Magyarországon in-
kább tavaszköszöntõ, jószágki-
hajtó és rontáseloszlató hiedel-
meirõl ismert nap alakalmával a
kertvárosi Sárkányosdit. Eme
lény gyakori szereplõje a mesék-
nek, így nem csoda, ha fõként a
gyerekeket célozták meg a prog-
rammal. Hétpróbára, sárkányvár-
ostromra, papírsárkány-készítés-
re és reptetésre várták õket. Ez
utóbbi idõtöltést az idõjárás is tá-
mogatta. A színpadon pedig vál-
tották egymást a bábosok, éneke-
sek, táncosok.

Volt csikósbemutató, középkori
szablyavívás a Tûzkereszt Lovag-
rend közremûködésével, és látvá-
nyos fenevadak, ízes humorral
konferálva a vásári mutatványos
stílust megidézõ Bab Társulat elõ-
adásában. S aki megéhezett, mi

mást ehetett volna, mint sárkány-
levest, melynek titkos receptjét
csak a Kertvárosi Nyugdíjasklub
tagjai ismerik, de sejthetõen fel-
használták hozzá azokat a sár-
kánytojásokat, melyeket a hétpró-
bázó gyerekek leltek meg. 

NYUGDÍJAS MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ PIACVEZETÕ CÉG

AKTÍV NYUGDÍJASOK MUNKÁBAN PROGRAMOT INDÍT

ZALAEGERSZEGEN

DIPLOMÁS NYUGDÍJASOK
RÉSZÉRE.

Olyan aktív nyugdíjasok jelentkezését várjuk, akik szeretnek em-
berek között lenni, beszélgetni, és hasznosan kihasználni a sza-
badidõt, továbbá pluszjövedelmet szeretnének.

JELENTKEZNI LEHET AZ ALÁBBI E-MAIL-CÍMEN:
oneletrajzzala@gmail.com, 06-30/195-4209

– pP –

Dr. Tamási Erzsébet, az Orszá-
gos Kriminológiai Intézet tudomá-
nyos fõmunkatársa, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Jogtudomá-
nyi Karának oktatója volt Nagy Réka
klinikai szakpszichológus vendége a
Mimosa kávéházban megrendezett
Pszicho Est-sorozatnak. A beszél-
getésen sok minden szóba került,
de leginkább a nõi erõszak, nõi ter-
rorizmus és a bántalmazott férfiak
pszichológiája került fókuszba.

Tamási Erzsébet biológia–pszi-
chológia szakon végzett, majd tör-
ténész-kriminológus lett. Ez utóbbi
területen belül fõleg az izgatja, hogy
miért olyan teremtmény az ember,
hogy kínozza a másikat, mikor alap-
vetõen jó tud lenni. Kutatásai során
azt tapasztalta, hogy az ok valójá-
ban egyszerû: a szex és az ag-
resszió hajtja az embert, s ez sodor-
ja a bûnbe. Mint mondja, a krimino-
lógia az élet sötét oldalával foglalko-
zik, ám õ mégis optimista, hiszen
enélkül nem lehetne hosszan a
szakmában megmaradni.

A nemek és a bûnözés az egyik
fõ kutatási területe, ezen belül is a
nõi agresszió. Persze, ahogy mond-
ja: a nõk önmagukban nem vizsgál-
hatók, mert a tettekhez kell a férfi is.
Még ha történetesen áldozat is lesz
belõle. Márpedig lesz, nem is ke-
vésszer. Régen ez abszolút nem
volt téma, sõt tíz évvel ezelõtt e
tárgyban írt tanulmánya miatt még
elég furán néztek a szakemberre.
Több ezer bûnügyi akta feldolgozá-
sa azonban azt mutatja, hogy a csa-
ládon belüli bûncselekmények 30

százalékában nõ bánt férfit. Ez
nemcsak gyilkosságot jelent, ha-
nem könnyû vagy súlyos testi sér-
tést. Sõt nemi erõszakot is. Mert-
hogy egy férfit is meg lehet erõsza-
kolni. Bizonyítani viszont nehezebb,
mert fizikailag máshogy mûködnek,
mint a nõk. De attól, hogy az erek-
ció bekövetkezik, még nem biztos,
hogy õ is akarja…

A kriminológus szerint a poén
az, hogy szinte sosem az áldozatul
esett férfiak jelentik fel a nõt, hanem
a környezet, ha észleli a problémát.
A férfiak ugyanis szégyellik, hogy
egy nõ bántalmazta õket. Ennek
oka a két nem társadalmi megíté-
lésében rejlik. Hagyományosan
ugyanis a férfi dolga, hogy elbírjon

mindent, nála az erõ, õ rendelkezik
a legális erõszakkal (katonaság, hõ-
siesség). A nõ ezzel szemben kicsi,
gyenge, aki sokkal inkább szépsé-
get hoz az életbe. Ha egy nõ ag-
resszív, akkor arról kapásból azt
gondoljuk, hogy beteges, vagy
amolyan boszorkány-féle. Nincs
gyakorlatunk benne, hogy hogyan
kezeljük a nõi erõszakot.

Tamási Erzsébet a terrorista nõk
pszichológiájával is foglalkozik, s
azt találta, hogy maguknak a nõk-
nek pedig abban nincs gyakorlata,
hogy az erõszakos cselekedetet mi-
kor hagyják abba. Ezért tud könyör-
telenebb lenni egy nõi katona, aki
jellemzõen akkor is megy elõre, ha
annak már nincs értelme, és a küz-
delmet egy férfi harcos már feladta
volna.

Érdekes megvizsgálni a csalá-
don belüli erõszak konkrét eseteit
is. Míg ha nõ az áldozat, akkor az
erõszakos cselekmény jó része a

hálószobában történik. Viszont ha a
nõ bántalmaz férfit, akkor a tett
helyszíne fõleg a konyha. A forrá-
zás és a késelés például tipikus nõi
módszer. A szakember hozzátette:
természetesen ezeknek az esetek-
nek a hátterében mindig komoly
családi/társadalmi problémák hú-
zódnak meg. A nõi erõszakos cse-
lekmények hátterében szegénység,
munkanélküliség, depresszió, alko-
holizmus, rendezetlen szerelmi vi-
szonyok (többszörös válás, szét-
esett családok) állnak.

De, az utóbbi idõben emelkedik
az értelmiségi, vállalkozói családok-
ban is a nõk általi erõszak. Ez jel-
lemzõen akkor következik be, ha

férfi hirtelen elveszíti állását, és be-
indul a nõk által generált: „csinálj
már valamit!”, „honnan lesz pénz?”
nem éppen pozitív kommunikációs
folyamat. Ez elõl a férfiak rendsze-
rint a kocsmába menekülnek, ami
tovább ront a helyzeten. Míg valami-
lyen erõszakos tett nem lesz a vége.

A szakember szerint azt kellene
elérni, ami a legnehezebb: hogy a
férfi–nõ viszony egyensúlyra épül-
jön. A nyerõ-nyerõ játszmát a nõ
tudja megteremteni, neki vannak
ehhez mentális és biológiai képes-
ségei. Egy családban ugyanis nem
lehet vesztes; mert ha csak egy is
van, felborul az egyensúly, és min-
denki veszít.

– B. K. –

– Korábban is szemétszedési ak-
ciót szoktunk rendezni tavasszal,
csak úgy magunkban, az idén vi-
szont csatlakoztunk az országos
„TESZEDD” programhoz – mondta
Domján István igazgató.

– A koordinálásunkkal nemcsak
Andráshidán, hanem Vorhotán,
Szenterzsébethegyen és Hatházán
is megtisztítjuk a közterületeket a
szeméttõl. Csatlakoztak hozzánk a
helyi óvodások, illetve három va-
dásztársaság. A szükséges eszkö-
zöket az országos szervezõk bizto-
sították, a vadászok pedig ásvány-
vizet ajánlottak fel. A hulladékot az
iskola elõtti szelektív szigeten he-
lyeztük el, külön zsákokban. 

– Tapasztalatok?
– Van értelme ennek a munká-

nak, ugyanis egyre kevésbé sze-
metes a környezet, egyre keve-
sebb konténert igényelt az évek

alatt a gyûjtés, ez jó mutató. A gye-
rekek hozzáállására hatással van
mindez, igaz, hangsúlyozni is szok-
tam, hogy milyen fontos a közre-
mûködésük. Az iskolán belüli sze-
lektív gyûjtés is egyre eredménye-
sebb, tervünk, hogy minden osz-
tályteremben lehetõség legyen a
szelektív szemételhelyezésre. Vi-
szont célszerûbb lenne a kinti sze-
métszedési akciót márciusban vég-
rehajtani, mert akkor kisebb a fû,
jobban átlátható. Ezt jelezni is fo-
gom a szervezõknek.

– Egyéb ökoprogram?
– Az iskola udvarát felosztottuk

és osztályonként felelnek az adott
terület tisztaságáért a diákok. A na-
pokban alakítottunk ki a gyerekekkel
az iskola bejáratánál egy kis szikla-
kertet. Szeretnénk a belsõ udvart át-
alakítani a jelenlegi beton helyett
sok zöldfelülettel és játékeszközök-
kel. Ehhez a tervek már elkészültek.
Szponzori segítséget várunk.

TESZEDD ANDRÁSHIDÁN
CSATLAKOZTAK A VÁROSI INTÉZMÉNYEK IS

Az andráshidai Öveges József Általános Iskola évek óta rendez
tavaszi tisztasági akciót. A 2012-ben ökocímet kiérdemelt intéz-
mény az idén koordinátori feladatot vállalt az országos
„TESZEDD” akcióban.

SÁRKÁNYOSDI AZ APÁCZAINÁL

Könnyen sárkányfrászt kaphatott, aki ellátogatott a kertvárosi
Apáczai Mûvelõdési Központ „Sárkányosdi” programjára. A
Szent György nevéhez kapcsolt sárkányölõ misztérium adta az
ötletet a ház munkatársainak, hogy egy legendás napot szervez-
zenek, fõként a gyerekek szórakoztatására. 

– Régi igény volt a kertvárosi
kutyatartók részérõl egy olyan fut-
tatóhelyre, ahol nem zavarják a
gyerekeket, a közlekedõket –
mondta Orosz Ferencné képvise-
lõ, miközben Fáni kutyájával
együtt átadták az 1700 négyzet-
méteres területet, melyet az ön-
kormányzat bocsátott rendelke-
zésre. Az egykori Apáczai-óvoda
udvari játszótere volt ez az intéz-
mény északi részén található
rész, melyet a Városgazdálkodási
Kft. munkatársai átalakítottak, ke-
rítéssel láttak el, rendezték a nö-
vényzetet. Külön a nagyobb és ki-
sebb testû kutyák számára kiala-
kított játékeszközök pedig a mû-
szaki osztály dolgozóinak köszön-
hetõ. A területhasználat szabályai,
illetve a nyitvatartás a bejáratra
van kifüggesztve. Tervezik, hogy
kéthavonta összejönnek majd a
terület rendbentartása miatt. 

A szomszédos Bóbita játszóté-
ren pedig 5,5 millió forintos beru-
házással vizesblokkot alakított ki
az önkormányzat mûszaki osztá-
lya. Szintén lakossági kérés nyo-
mán jött létre a beruházás, mely
országos mértékkel nézve is ritka
figyelmesség. A nõi mosdó pelen-
kázórésszel ellátott és akadály-

mentesített. A vidám faldíszeket
pedig az Ady-iskola három diákja
készítette Molnár Jacqueline stílu-
sa ihlette mesefigurákkal. A mos-
dó csak a játszótér nyitvatartási
idejében üzemel majd. 

A komfort mellett a tisztaság is
szempont, ezért május 20-án mi-
nél több résztvevõ csatlakozását
kérik a kertvárosi takarítónaphoz.

Kutyafuttatót és játszótéri vizesblokkot avattak a Kertvárosban,
ezzel komfortosabbá téve a szabadidõs tevékenységeket.

KUTYAFUTTATÓ A KERTVÁROSBAN
JÁTSZÓTÉRI VIZESBLOKK IS KÉSZÜLT

AMIKOR A FÉRFI AZ ÁLDOZAT
CSALÁDON BELÜLI ERÕSZAK MÁS SZEMSZÖGBÕL

A családon belüli erõszak ritkábban hangoztatott változata volt
a legutóbbi Pszicho Est egyik fõ témája. Nevezetesen; amikor a
férfi az áldozat. Pedig gyakori eset ez is, csak nem beszélünk ró-
la, illetve az áldozatul esett férfiak nem beszélnek róla. Maximum,
ha kiderül.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mûvésznõ a pályáját már

egészen korán, mondhatni ka-
maszként kezdte. Pécs mellett,
egy bányatelepen, Vasason szüle-
tett, s még 14 éves sem volt, mikor
hangjára felfigyelt Szendrõ József,
a pécsi színház akkori igazgatója.
Néhány évvel késõbb le is szer-
zõdtette a Pécsi Nemzeti Színház
énekkarába. Prózai szerepei az-
tán néhány „beugrással” kezdõd-
tek, mivel elõfordult, hogy a prima-
donnák nem voltak színpadképes
állapotban. Klárika viszont kívülrõl
tudott minden szerepet, így a di-
rektor bízott benne. Bár – mint
ahogy meséli – énekelni és táncol-
ni tényleg tudott, a prózáján volt
még mit csiszolni.

Pécs után Gyõr, aztán Békés-
csaba, Miskolc, Veszprém, Szol-
nok, Kaposvár és Szeged jött.
Még javában dolgozott a szegedi
színházban, mikor Ruszt József
már állította össze a zalaegersze-
gi társulat névsorát; amiben Eger-
vári Klára is szerepelt. A színész-
nõ akkor már harminc évadot hú-
zott le különbözõ társulatoknál,
azonban Ruszt hívó szavára ismét

– ezúttal végérvényesen – lakhe-
lyet váltott. Rengeteg szerepben
láthatta a közönség. Játszott töb-
bek között Az ember tragédiájá-
ban, a Viharban, a Figaro házas-
ságában, a Nagymamában, a
Charlie nénjében, de a Mefistóban
és Kabaréban is. 1996-ban – hat-
vanévesen – a Csárdáskirálynõ-
ben ünnepelték a nézõk és a kollé-
gák. 1998-ban pedig Az arany árá-
ban és a Hattyúdalban is játszott.

Mint meséli, mióta nyugdíjba
ment, megváltozott az élete. Koráb-

ban el sem tudta képzelni, hogy a
színházon kívül is van élet, és a kol-
légákon kívül másokkal is lehet ba-
rátkozni. Az utóbbi években, évtize-
dekben azonban egyre szorosabb
lett a kapcsolata volt nézõivel, illet-
ve a városlakókkal, a boltosokkal.

Ahogy mondja: levegõje már
kevés van (sajnos rendszeresen
fullad), de a humora megmaradt.
Na és a kézimunka is hobbinak,
amit még Miskolcon tanult. Ma-
gány ellen jobb tevékenységet el
sem tudna képzelni.

KAMASZLÁNYBÓL PRIMADONNA

NÉMET DELEGÁCIÓ
LÁTOGATÁSA

A németországi Rhein-Huns-
rück tartomány SPD (szociálde-
mokrata) nyolcfõs delegációja a
városi MSZP vendégeként tar-
tózkodott a hétvégén Zalaeger-
szegen. A német politikusok
egy hetet töltenek Magyaror-
szágon. 

Sajtótájékoztatójukon Fodor
Csaba, az MSZP megyei elnöke
örömét fejezte ki, hogy német bará-
taik ellátogattak hozzájuk egy „nor-
mális demokráciából”, és lehetõsé-
gük van egy kis tapasztalatcserére.
A delegáció vezetõje Norbert
Neuser, az SPD EU parlamenti kép-
viselõje elmondta: a ’80-as évektõl
van kapcsolata a zalaegerszegi és
keszthelyi MSZP-szervezetnek a
boppardi (Rajna vidék Pfalz tarto-
mány egyik kisvárosa) SPD-szerve-
zettel. Most szeretnék tovább javíta-
ni a kapcsolatot a két párt között,
többször találkozni és tapasztalatot
cserélni európai és pártkérdésekrõl.
Európának változásra van szüksé-
ge, mondta az európai parlamenti
képviselõ. Hozzátette, Magyaror-
szágról nagyon pozitív kép él a né-
metekben, sajnos az utóbbi évek-
ben Orbán Viktornak köszönhetõen
ez a kép rosszabb lett.

Armin Decker, az SPD Bap-
pardi elnökségi tagja szerint a leg-
fontosabb egy országban a szoci-
ális jogok érvényesítése, a jogrend
fenntartása. Elisa Pizarro-Vargas,
az SPD Munkásegyesület a Nõ-
kért elnökségi tagja arról beszélt,
hogy náluk jól mûködik a nõi kvó-
ta. Ez annyit jelent, hogy nagyon
szigorúan elõ van írva, a pártjelöl-
tek 50 százalékának nõnek kell
lennie. Van olyan szervezetük,
ahol öt nõ és három férfi az elnök-
ség tagja és hölgy a vezetõjük. Az
SPD-nél erõsek a nõi szervezetek,
és tudják, a nõk mindig jó döntése-
ket hoznak.

Dr. Tamási Erzsébet és Nagy Réka.
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Az eddigi D'clinic-projekteknek
mindig fontos eleme volt, hogy az
éppen itt-tartózkodó mûvészek mit

gondolnak Zalaegerszegrõl, illetve
Magyarországról, és tapasztalatai-
kat miképp építik be alkotásaikba.
A pénteken megrendezett áprilisi
zárókiállításon ismét izgalmas és
elgondolkodtató válaszok szület-
tek. A svéd Katarina Henrikssont

például a budapesti Vajdahunyad-
vár ihlette meg. Elõször arra gon-
dolt, hogy a vár pont úgy néz ki,
mint egy Disney-kastély, aztán
gyorsan rájött, hogy a dolog épp

fordítva mûködik; vagyis a népsze-
rû rajzfilmek utánozzák az eredeti
építményeket. Ha viszont már így
alakult, egy elvarázsolt kastéllyá,
illetve A szépség és a szörnyeteg
mese után, a szörny szobájává
változtatta a stúdió egyik helyisé-

gét. Ami sejtelmes, zöld fényt is
kapott. A háttérben pedig egy
’80-as években készült svéd me-
sesorozat hanganyaga volt hallha-
tó. Az alkotó az installációval azt
szerette volna bemutatni, hogyan
keveredik a média által bemutatott
kultúra az európai mese- és fantá-
ziavilág elemeivel.

Az amerikai Jamison Edgar
munkáit összetett kérdések és ha-
tárokon átívelõ motívumok inspi-

rálták. Az alkotó
Amerika déli részérõl
származik, ami egé-
szen mást jelent,
mint északinak lenni.
Sokan hiszik azt,
hogy délen mindenki-
nek fegyvere van, és
mindenki tájszólással
beszél. Ha pedig
„északi” fiatalokkal
találkoznak, az elsõ
kérdés az, hogy miért
laksz itt, miért nem
költözöl New York-
ba? Szerinte ez egy
közös pont Zalaeger-
szeg és Dél-Amerika
között. Azt tapasztal-
ta ugyanis, hogy Ma-
gyarországon is
rendre felmerül az a
kérdés, hogy valaki

miért egy vidéki kisvárosban él,
ahelyett, hogy Budapestre menne.

Alkotásaiban hangsúlyos sze-
repet kap a „szomszédság”,

vagyis, hogy kikkel élünk egy lakó-
környezetben. Ami esetében meg-
lehetõsen színes; ezt a változatos-
ságot makett-házakkal jelenítette
meg. A színek kompenzálásakép-
pen elmondta: a déli államok törté-
nete meglehetõsen sötét. Rab-
szolgatartás, megkülönbözteté-
sek, kínzások és akasztások jel-
lemzik a múltat. Emiatt õ egészen
másra asszociált egy faragott os-
torról, amit a bolhapiacon talált.
Nekünk a magyar népmûvészet,
funkcionálisan pedig az állatok te-
relése jut eszünkbe róla, Jami-
sonnak azonban a rabszolgatartás
és a kínzás. A színes makettek
mellett a falon így kettõs üzenete
volt az ostornak.

James Cathey (USA) és Made-
leine Kozma (Svédország) a 20.
századi Kelet-Közép-Európa törté-
néseire reagáltak. Az amerikai
videómûvész egy saját, irányító-
gombok nélküli kémrádiót készített
itt-tartózkodása alatt. A hangjelzé-
seket szintetizátorral „komponálta”
meg. A Svédországban született,
de magyar és spanyol szülõkkel
rendelkezõ Madeleine pedig olyan
magyar családok levelezéseibõl
olvasott fel, akiket elszakított egy-
mástól a II. világháború.  Nagyszü-
lei ugyanis a háborút követõen köl-
töztek Svédországba. A mûvészt
ezért a „beilleszkedés” és a „kívül-
állás” kérdése foglalkoztatja. Terve
az volt, hogy ellátogat egy idõsek
otthonába, és megkér néhány ott
élõt, hogy írjanak képzeletbeli le-
velet azoknak, akik anno a hábo-
rúba mentek. Ez az elképzelése
azonban meghiúsult, így végül a
levéltárban talált korabeli doku-
mentumokat performanszához.

A D'clinic Studiosba június ele-
jén érkeznek legközelebb alkotók,
akik ismét egy hónapig dolgoznak
majd a városban.

– pet –

Grecsó Krisztián író mutatta be
legújabb regényét a zalaegerszegi
közönségnek a Városi Hangver-

seny- és Kiállítóteremben. A szer-
zõvel Karáth Anita beszélgetett. A
Jelmezbál szövevényes és felkava-
ró anekdotái több generáció nõtag-
jain keresztül mesélnek el egy
majdnem bûnügyi történetet. Csak
azért majdnem, mert ahogy Grecsó
Krisztián mondta: van egy krimisze-
rû vonulata a könyvnek, de mûfaji-
lag nem bûnügyi regényrõl van szó.
Sokkal inkább egy ellopott nõi sors-
ról. Egy nõrõl, aki egy másik férfi
mellett él, mint aki mellett kellene.
Emiatt más a sorsa, mint kellene. 

Az író abból indult ki, hogy a
család egy olyan színház, ahol
mindenki fõszereplõ, s annyi elme-
sélhetõ történet van benne, ahány
tagja van a családnak. A regény
egyes fejezetei tulajdonképpen né-
zõpontok. Anyák, lányok, nagyma-
mák, unokák nézõpontjai. A törté-
netszálakba véletlenszerûen kap
bele a szerzõ; a szerkezet ettõl vá-
lik mozaikossá. A könyv megírásá-
nál Tarantino hasonló felépítésû
filmjei is inspirálták, de Móricz Zsig-
mond is, akit kiváló írónak tart.

Egy talányos bûnügyi történetbõl
bomlanak ki a családregény mo-
zaikjai: két lányt holtan találnak a fa-
luban valamikor az 1960-as évek-
ben. A harmadik még él, amikor rá-

bukkannak, de mire odaér az orvos,
a sebesült lány eltûnik. Szerelme, a
fiatal rendõr évtizedek múlva, Buda-
pesten, egy különös találkozás után
jön rá az igazságra. Grecsó Krisz-

tián azt is elárulta, hogy a szövevé-
nyes és töredékes történet vége és
megoldása valahol a könyv köze-
pén van. A mozaikosság miatt
azonban bármikor folytatható a
sztori; már meg is írt néhány törté-
netet a következõ kötethez.

A Jelmezbálról azt is megtudtuk,
hogy a megíráshoz a Facebook is
nyújtott némi inspirációt. Néhány
évvel ezelõtt ugyanis Grecsó Krisz-
tián édesanyja régi fotókat vett elõ
a családról, köztük az író dédapjá-
nak 1919-es leszerelésérõl. Mint ki-
derült, a dédapa megvakult
Doberdónál, azért is szerelték le.
Fotó nem készült róla, a katonai
papírokon azonban részletes sze-
mélyleírás szerepel küllemérõl. Az
írónak ez annyira megtetszett,
hogy kiposztolta a közösségi oldal-
ra. Amire aztán Csíkszeredáról ér-
kezett egy reagálás, melybõl kide-
rült, hogy bizony ennek a dédapá-
nak volt egy testvére, akinek ott él-
nek a leszármazottai. Nekik fotójuk
is volt a dédpapáról, ami tökélete-
sen passzolt a személyleíráshoz.

Ekkor döbbent rá a szerzõ, hogy
tényleg mennyire mozaikos, töre-
dezett képünk van saját családunk-
ról is, és mindenhol titkok lapulnak.
Ez adta a regény alapját.

MOZAIKOS TÖRTÉNETEK
BESZÉLGETÉS GRECSÓ KRISZTIÁN ÚJ REGÉNYÉRÕL

Azért lett Jelmezbál a címe, mert a szereplõk álarcot viselnek.
Ahogy mi magunk is sokszor. Egy családregény mozaikjai eleve-
nednek meg a történetben. A szereplõk – akik ezúttal leginkább
nõk – életében sok a titok, sok az elhallgatás.

– b. k. –

Elméleti és gyakorlati részbõl
tevõdött össze az est programja,
azaz a 2016/17-es trendekrõl esett
szó, valamint rövid divatbemutató-
ra is sor került a Ganz–Munkácsy-
iskola diákjainak közremûködésé-
vel. 

Rákhely Zsófia a divatszakma
különleges világába kalauzolt, kis
bekukkantást engedve a kulisszák
mögé. De beszélt magáról az öltöz-
ködési kultúráról is, a szépérzékrõl,
a szép szeretetérõl, melyrõl véle-
ménye szerint vajmi keveset lehet
tanulni az iskolában. Pedig fontos
lenne, hogy megállítson bennünket
az esztétikum. Az öltözködés pedig
mindennapos dolog, amin keresztül
mindennap mutatunk magunkból
valamit, fogalmazott. Majd a divat-
lapok és kifutók „borzadályainak” tit-
kát is elárulta. Mindössze figyelem-
felhívás a cél, egy-egy tervezõ, így
kíván középpontba kerülni. Mert
akirõl beszélnek, megjelenik a mé-
diában, annak a ruháit veszik fel a
sztárok, és innét már nyert ügye
van. A bemutatott extra kreációknak

pedig letisztult formái kerülnek a ru-
határba.

– Magyarországon az emberek
kevésbé fogékonyak a divatra, az öl-
tözködésnek ez a szegmense távoli-

nak tûnik, túl idegen, elutasítják. Pe-
dig bizonyos részeket be tudnának
építeni a hétköznapokba – mondta
biztatásként a szakember. – A nõk
számára nagyon nehéz elfogadni
magukat olyannak, amilyenek. A tes-
ti adottságokkal gazdálkodni kell,
mindenkinek van problémája, „nem
szeretem” része, de nem ezekre kell

figyelni. Arra kell koncentrálni, amire
büszke vagyok, ami szép, és akkor
más is ezt fogja látni rajtam – taná-
csolta Rákhely Zsófia a hallgatóság-
nak, akik között elsõ alkalommal je-
lentek meg a férfiak is. A trend kap-
csán hozzátette, olyan ruhát ve-
gyünk fel, amiben jól érezzük ma-
gunkat, amiben szívesen nézünk a

tükörbe. – Merjünk kimozdulni a
komfortzónánkból és nõiesebben, fi-
nomabb, érdekesebb, friss hatást
kelteni az öltözködéssel vagy kiegé-
szítõkkel. 

A jövõ évi trenddel kapcsolatban
még elmondta, élénkülnek a színek,
jön az olajos zöld, a sárga egy új
kombinációban, a grafikus minták.

Majd néhány magyar tervezõ kol-
lekcióiról mutatott fényképeket. 

László Edina mintatervezõ, textil-
tervezõ mûvész a Metropolitan
Egyetem tanára pedig különbözõ
hajtogatásos technikákkal készült ru-
hákat vonultatott fel. Ameghökkentõ,
esetenként vicces kreációkkal azt
próbálták ki, mi az, amit még a textil
elbír, mi az origami határa ezzel az
anyaggal. De a bemutatott ruhák kö-
zött speciális nyomógéppel készült
minták is feltûntek, illetve a változa-
tosságot biztosító, mindkét oldalán is
hordható ruhák. A jelen esetben kifu-
tóra került darabok a Ganz–Mun-
kácsy-iskola ruhaipari szakon tanuló
diákjainak munkáját dicséri, akik
egyben modellként is szerepeltek a
rögtönzött divatbemutatón.

JÖNNEK AZ ÉLÉNKEBB SZÍNEK
DIVATSZALON – NÕI SZALON

Divatossá vált a Zalaegerszegi Nõi Szalon. Legutóbbi nyilvános
találkozásuk alkalmával ugyanis két trendszakértõ, Rákhely Zsófia
divattervezõ és László Edina mintatervezõ voltak a vendégek.

– B. K. –

A program elején Vigh László
országgyûlési képviselõ mondott
köszöntõt, aki méltatta a 16 éves
hagyományt, melyet a helyszín
biztosításával a városi önkor-
mányzat is támogat. Elismeréssel
szólt azokról, akik a táncot megis-
mertetik, megszerettetik, megta-
nítják a többi embernek.

Az ünnepi gálát Kuzma Péter, a
Gála TE egyesületi elnöke, tánc-
mester konferálta. Saját berkekbõl
így szólíthatta színpadra az elõ-
képzõs 5–8 éves gyerekektõl
kezdve egészen a felnõtt A ligás
és senior/hobby csoportokat alko-
tó sok tehetséges táncost (elõké-
szítõsök, A, B, D, F, G csoportok).
Hosszas volt felsorolni is az általuk
elért sikereket, hazai és nemzet-
közi szinten egyaránt.

A meghívott fellépõk közül a

sort és az estet az Ady-iskola ba-
lett tagozatosai kezdték. Látvá-
nyos tánccal léptek a közönség
elé, mint már 1971 óta oly sokszor
a Helikon Táncklub tagjai. Megmu-
tatták magukat még a Zalai Tánc-
együttes, a Körtánc AMI, a Maxi-
ma Életmód Klub, a Coppélius Mû-
hely, a nagykanizsai Premier
Táncklub, az idén jubiláló Albat-
rosz Táncegyüttes, a Press Dance

TE és az Ezer Rózsa Kertje has-
tánccsoport tagjai. A taps nem-
csak nekik szólt, hanem a színfa-
lak mögött álló felkészítõiknek:
Stefán Gábornak, Tóth Móniká-
nak, Varga Jánosnak, Gallai Gá-
bornénak, Bata Ildikónak, Pu-
kánszky Évának, Háriné Molnár
Ágnesnek, Meretei-Simon Beátá-
nak, Nemesházi Bernadettnek és
végül, de nem utolsósorban Sala-
monné Kuzma Renátának és
Kuzma Péternek.

TÁNC A VILÁGNAPON
GYEREKEK ÉS FELNÕTTEK A SZÍNPADON

A tánc világnapja (április 29.) alkalmából gálamûsor helyszíne
volt a Hevesi Sándor Színház április utolsó vasárnapján. Az ese-
ményt a városban hagyománnyá tévõ Gála Társastáncklub Egye-
sület volt ezúttal is az est házigazdája és rendezõje. Saját tánco-
saik mellett szinte az összes zalaegerszegi tánccsoport megmu-
tathatta magát ezen közös ünnepen, illetve Nagykanizsáról is vol-
tak vendégfellépõk.

EGY OSTOR, KÉT JELENTÉS
ÁPRILISI ZÁRÁS A D'CLINIC STUDIOSBAN
Zöld fénybe borult szoba, faragott ostor új – nekünk kissé fur-

csa – szimbolikus jelentéssel. És egyáltalán mi a közös Dél-Ame-
rikában és Zalaegerszegben? A téli szünet után áprilistól folyta-
tódott a munka a D'clinic Studios Rákóczi úti mûtermében, ahol a
nemzetközi rezidenciaprogram keretében négy külföldi alkotó töl-
tött el egy hónapot a városban.

A külföldi alkotók, középen Pál Katja studióvezetõ.

Karáth Anita és Grecsó Krisztián.

László Edina és Rákhely Zsófia.

Fotó: – pP –
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2016. május 6. (péntek) 

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

III/47. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

202  6.868 

III/51. 34 1 
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

202  6.868 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2016.  május 6. (péntek) 

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, a beadási határ-
idõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2016. június 2.). 

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Platán sor 38.

I/8. 32 1 1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC
össz-

komfort
673 21.536 

Göcseji u. 61. B.

II/7. 60 2
2 szoba, elõszoba, közlekedõ, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort 

673  40.380

Kispest u. 12.

mfsz. 5. 56 2 
2 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort 

673  37.688 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo
Kft. együttmûködésében – kizárólag a lakos-
ság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítását.

2016. május 5–6. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK)
Belváros, Piac környéke
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016.
május 3. kedd, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT: 
Ady,  Arany János, Batsányi, Batthyány, Békeligeti,
Berzsenyi, Bethlen G., Bíró Márton (a vasútvonaltól
északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-ig), Bocskai,
Borbély Gy., Botfy, Budai Nagy Antal, Dózsa Gy.,
Flórián, Galamb, Gasparich u. felsõ része (Platán
sor és Rákóczi u. közti szakasz), Göcseji út párat-
lan oldala (Vizslaparki és Mártírok u. közti szakasz),
Gárdonyi Géza, Hunyadi,  Jákum Ferenc, Jókai
Mór, Kabók Lajos, Kelemen Imre, Kertész, Kert, Ki-
nizsi (a vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 22-ig
és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Kö-
nyök, Lõrinc barát, Mártírok, Mérleg tér, Mikes Ke-
lemen, Munkácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola,
Pázmány Péter, Petõfi, Pintér Máté, Püspöki Grá-
cián, Rákóczi, Síp, Szeglet, Szilágyi Erzsébet, Tán-

csics, Toldi, Tompa, Vágóhíd, Várkör, Virág Bene-
dek, Vizslaparki és Vörösmarty utca.

2016. május 9–10. (HÉTFÕ vagy KEDD)
Landorhegy (Platán sortól és Göcseji úttól nyu-
gatra), Ola (Falumúzeum úttól nyugatra)
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016.
május 5. csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Alkotmány, Búzavirág, Gasparich u. (Hegyközség és
Platán sor közti szakasz), Hegyközség, Hegyoldal,
Kispálhegyi, Nyár, Õsz, Falumúzeum, Béke, Perlaki,
Malom, Muskátli, Mura, Rózsa, Helikon, Szendrei J.,
Ebergényi u. 46-ig és 51-ig, Tavasz, Hársfa, Móra F.,
Karácsony S., Gyár és Hock J. utca.
2016. május 12–13. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK):
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016.
május 10. kedd, 16.00 óráig.
UTCÁK SZERINT:
Avasárok, Baross Gábor, Báthori István, Farkas
Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub József, Hon-
véd, Juhász Gyula, Kazinczy Ferenc, Kinizsi Pál
31-tõl és 24-tõl (vasútvonaltól délre esõ rész), Mar-
garéta, Páterdombi, Radnóti Miklós, Szegfû, Tuli-
pán, Baráth Ferenc (volt Varga Gábor u.), Wlassics
Gyula, Zalai Tóth János, Bíró Márton u. 46-tól és
61-tõl (a vasútvonaltól délre esõ rész), Pipahegyi,
Diós, Szeder köz, Enikõ, Hevesi, Csilla-dûlõ,
Gévavölgyi, Gévahegyi út és Sashegyi utca.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.

Zalaegerszeg MJV Polgár-
mesteri Hivatala tájékoztatja a
közlekedõket, hogy a Rákóczi
út Gasparich út–Mártírok útja
közötti szakaszán zajló közmû-
építési munkákhoz kapcsoló-
dóan az alábbi változások vár-
hatók az ideiglenes forgalom-
korlátozásban:

A Gasparich úti csomópontban
(Olai templom elõtti szakasz) a
csatornaépítési munkálatok 2016.
április 29-én befejezõdtek, melyet
követõen a lezárt útszakaszt át-
menetileg megnyitják a forgalom
elõtt. Ezen a szakaszon az útbur-
kolat végleges helyreállítási mun-
káinak május végén tervezett ideje
alatt várhatók még lezárások, kor-
látozások.

A Rákóczi út Munkácsy ut-
ca–Vágóhíd utca közötti szaka-
szán az északi oldali kivitelezési
munkálatok 2016. április 29-én
szintén véget értek. 2016. május
2-ától az útterület déli oldalán

húzódó közmûvek rekonstrukció-
ja kezdõdött, melynek során út-
szûkületre, a déli oldali forgalmi
sávok lezárására, illetve a Jókai
és Dózsa Gy. utcák építési ideje
alatti teljes lezárására kell szá-
mítani.

A kivitelezés ideje alatti közle-
kedési nehézségekért a továb-
biakban is szíves türelmüket és
megértésüket kérjük!

Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatala

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A közelgõ város napja alkalmából (2016. május
13.) Zalaegerszeg MJV Önkormányzata „Mit sze-
retek Zalaegerszegben?” címmel kreatív pályá-
zatot hirdet általános iskolás és középiskolás osz-
tályok részére, melyre az alsó tagozatos diákok
közös rajzaikkal, a felsõ tagozatosok és középis-
kolások pedig közös fotóikkal pályázhatnak.
Téma: Tetszõlegesen választható Zalaegerszeg-
hez kötõdõen, amely kapcsolódhat például a gye-
rekek kedvenc helyszíneihez, élményeihez, ese-
ményeihez, Zalaegerszeghez fûzõdõ érzéseihez
stb. 
Pályázók köre: Minden általános iskolás vagy kö-
zépiskolás osztály. A pályázat benyújtásának felté-
tele, hogy a rajzokat, illetve fotókat egy-egy osztály
közösen készítse el. Egy osztály egy alkotással in-
dulhat a pályázaton. 

A pályamûvek formai követelményei: A raj-
zok minimális mérete: A2. Az elkészítés technikája
szabadon választható szabadkézi technika (rajz,
festmény, ragasztott kép, batikolás, montázs, ve-
gyes technika). A rajzok hátoldalán kérjük feltüntet-
ni az iskola, illetve az alkotó osztály nevét és élet-
korát.

A fotók készítéséhez tetszõleges szerkesztõ-
szoftver használható.

A rajzokat és fotókat a diákok színesebbé tehetik
városunkkal kapcsolatos pozitív gondolataikkal is.

A kreatív verseny fõdíja: Gyõzteseket három
korcsoportban hirdetünk, alsó és felsõ tagozatos
és középiskolás osztályok között. A nyertes alsós
osztály és felnõtt kísérõik ajándék belépõjegyet
kapnak az AquaCitybe, a legjobb felsõs és közép-
iskolás alkotás készítõivel pedig külön osztályfil-
met forgatunk alkotásaik alapján, felkeresve a fotó-
kon megjelenõ kedvenc helyszíneket.

A szakmai zsûri a legjobban sikerült alkotá-
sokból kiállítást szervez.

A benyújtás módja:
A rajzokat 2016. május 6-ig várjuk személye-

sen vagy postán a Sport és Turizmus Kft., 8900
Zalaegerszeg, Stadion út 3. címre.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a május 6. után
beérkezett pályamûveket sajnos nem áll módunk-
ban elfogadni!

A fotók benyújtásának határideje szintén 2016.
május 6., melyeket e-mailben (zalaegerszegiel-
meny@gmail.com), vagy elektronikus adathordo-
zón postai úton, vagy személyesen várunk a fenti
címre. Az alkotás leadásakor megadandó adatok:
az iskola, illetve az osztály neve és életkora. 

AZ ALKOTÓMUNKÁHOZ
KELLEMES IDÕTÖLTÉST,

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

KREATÍV PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2016. MÁJUS 6.

A Liszt Ferenc Általános Iskola kórusa április végén érke-
zett haza az olaszországi, Garda-tó melletti Malcesine város-
ban rendezett nemzetközi gyermekkórus fesztiválról, ahol a
Kövécs Edit tanárnõ vezette énekkar különdíjat kapott. A leg-
jobb repertoárt bemutató kórus a versenyt követõen külön
koncertet adott a Monte Baldo 2000 méteres csúcsán lévõ
auditóriumban. 

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítõ tanároknak!

Meghívó
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

VORHOTA VÁROSRÉSZ

LAKOSSÁGÁT

2016. MÁJUS 17-ÉN (KEDD)
18.00 ÓRÁRA

A VORHOTAI KÖZÖSSÉGI

TÉREN TARTANDÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
A lakossági fórumon jelen

lesz Balaicz Zoltán polgármes-
ter, valamint Cseke Tibor, a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályának osztályvezetõ-he-
lyettese.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sümegi László
önkormányzati képviselõ
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HAT BIRKÓZÓÉREM
Sárváron rendezték meg utánpótláskorúak

részére a Nádasdy Kupa szabadfogású nem-
zetközi birkózóversenyt. Az indulók sorában
ott volt a Zalaegerszegi Birkózó SE 12 ver-
senyzõje, akik hat érmet szereztek. 

A ZBSE sportolóinak jobb eredményei. (2007–
2008). 22 kg: 3. Rékli Hunor. 24 kg: 3. Baranyai Ri-
chárd. 28 kg: 3. Németh Marcell. 32 kg: 5. Kerti Atti-
la. 35 kg: 2. Henczi Benjámin. 38 kg: 3. Ruzics Milán,
5. Varga Zalán. 42 kg: 3. Németh Péter.

Felkészítõ edzõk: Gerencsér Zoltán, Gerencsér
Roland.

A közelmúltban rendezték
meg Gödöllõn a XIII. Ippon
Shobu diákolimpiát. A
versenyen 46 klub 332 induló
576 nevezése érkezett. A
Zalaegerszegi Shotokan Karate
Egyesület a kis létszáma
ellenére kitûnõ eredményekkel
tért haza.

A ZSKE legeredményesebb
versenyzõje Kovács Dominika
Hanna volt. Dominika (11 év)
formagyakorlatban az elsõ helyen
végzett a népes mezõnyben, míg
kihon ippon kumitéban a 2. helyet
szerezte meg. Horváth Jokus
Vivien (8 év) is kitûnõen teljesített,
formagyakorlatban a második,
kumitében a harmadik helyen vég-

zett. Az éremesõt Osbáth Hanna
zárta (8 év), aki kihon ippon kumi-
tében harmadik helyezést ért el. A

versenyzõket Molnár Tamás, Ne-
mes Róbert és Zóka Gábor
készítette fel.

„Az NB II-ben szereplõ csapat
sorozatos gyengébb teljesítménye
miatt a vezetés úgy döntött, hogy
változtat a szakmai stáb összeté-
telén” – tartalmazza a ZTE FC
közleménye. 

Megváltak Csank János veze-
tõedzõtõl, akinek egyben megkö-
szönték elmúlt 10 havi munkáját,
aminek eredményeképpen az el-
múlt évekhez képest óriási elõrelé-
pés történt a felnõttcsapatnak és
stábjának a kialakításában.

A klubvezetés értékelése sze-
rint a 2015-ös õszi fél szezonban
szervezetten és eredményesen
játszott a csapat, amit a tavaszi
hónapokra már nem lehet elmon-
dani. Ettõl függetlenül a célok
nem változtak, ezért kellett új
megoldásokat keresni a kialakult
helyzetre.

„A keret összetételét, a játéko-
sokat szezon közben nem lehet
változtatni, erre a szezon végén

nyílik lehetõség. Hogy a néhány
hete még abszolút reális esélyt je-
lentõ feljutási esélyeink a mai
szintre csökkentek, mindannyiunk-
nak megvan a saját felelõssége –
áll a közleményben –– de ebben az
esetben úgy gondoljuk, a legna-
gyobb felelõsség a játékosoké és
leginkább az õ teljesítményük,
mentalitásuk, amin változtatnunk
kell” – áll a közleményben.

Sok sikert kívántak jövõbeni te-
vékenységéhez Csank Jánosnak,
akit tapasztalata, eredményei
megkérdõjelezhetetlen kiváló
szakemberré tettek, és emberként
is korrektül segítette a klubot.

Az új stábról röviden:
Mihalecz István, a ZTE FC

utánpótlás szakmai igazgatója egy
új edzõgeneráció tagja, õt kérték
fel, hogy a hátralévõ hat mérkõzé-
sen vezetõedzõként próbálja meg
a maximumot, ezáltal továbbra is a
feljutást megcélozni a csapattal,
de neki már feladata lesz fokoza-

tosan hétrõl hétre a fiatalok beépí-
tése is a csapatba.

Megbízása hat bajnoki mérkõ-
zésre szól, ebben az idõszakban

természetesen viszi tovább az
eredeti feladatát is, az utánpótlás
vezetését, hiszen itt még szintén
vannak bõven teendõk.

A klubvezetés feladata, hogy a
következõ hetekben az eredmé-
nyességünk alapján kidolgozza a
következõ szezon stratégiájának a
tervét, így a végleges és hosszú
távú szakmai stáb kialakítását is.

Mihalecz István stábjának tag-
jai:

Molnár Balázs pályaedzõ,
Csató Sándor pályaedzõ, Vlaszák
Géza kapusedzõ, Gáspár László
erõnléti edzõ.

* * *
– A fociban van ilyen, hogy el-

küldik az edzõt – kommentálta a
hírt Csank János. – Jól éreztem
magam a ZTE-nél, akárcsak elsõ
edzõségem idején. Nem érzem
magam hibásnak a tavaszi gyen-
gébb szereplésért, becsülettel dol-
goztam, de elfogadom a vezetõk
döntését.

ÚJ SPORTSZAKMAI VEZETÉS A ZTE FC-NÉL
CSANK JÁNOS TÁVOZOTT – MIHALECZ ISTVÁN AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ

A ZTE FC sajtóközleményben adott tájékoztatást a klubnál tör-
tént változásokról, Csank János pedig röviden reagált a történ-
tekre.

– A bajnokság elején Szolno-
kon egy nem várt döntetlent ját-
szottunk, amirõl utólag kiderült,
hogy nem is olyan rossz eredmény
– vélekedett Fehér László, a ZTK
FMVas edzõje. – A Tisza-partiak a
4. helyen zártak, és több csapatot
elkaptak otthonukban. A Répce-
laktól hazai pályán elszenvedett
vereségünk fájó volt, egy kis idõre
át kellett adnunk a második helyet
riválisunknak. Õk azonban botla-
doztak a hajrában, mi is legyõztük
õket otthonukban, így a tervezett
célt megvalósítottuk. Idei második
helyünket értékesebbnek tartom,
mint a tavalyit, mivel Farkas Sán-
dor személyében meghatározó tu-
dású játékos távozott tõlünk. 

A ZTK FMVasnál úgy döntöttek,
nem kész játékost, hanem fiatalt
igazolnak helyére, így került a csa-
pathoz Takács Tamás. A másik cél
is – minél több fiatal beépítése a
felnõttegyüttesbe – teljesült. A
Kozma Károly, Pintér Károly és
Pákai Zsolt hármasból fõleg az el-
sõ kettõ bizonyította, hogy helye
van a felnõttek között. Pintér Ká-

roly 2015-ben megnyerte a felnõtt
egyéni bajnokságot is. Több csa-
patban feltûnt légiós, a ZTK

FMVas-nál egyelõre nem tervezik
külföldi játékos igazolását. To-
vábbra is bíznak a saját nevelésû
játékosaikban.

– A nemzetközi porondon többet
vártam a csapattól – hangoztatta
Fehér László. – Az Európa-kupá-
ban – amit már többször megnyer-
tünk – újabb gyõzelmet nem vár-

tam, de a négy közé kerülést igen,
ami nem sikerült. Ezt egyébként a
fiatal, alakuló csapatunk formainga-
dozásaként fogtam fel. Ezzel együtt
jó úton járunk, az biztos. Bizonyítja,
hogy az idei teke-vb-n részt vevõ
korosztályos magyar válogatottban
hárman is szerepelnek csapatunk-
ból. Pintér Károly a junioroknál re-
mélem vezéregyéniség lehet, új
igazolásunk, Cseh Bencze és na-
gyon tehetséges játékosunk, Far-
kas Ádám tagja még a magyar kor-
osztályos együttesnek.

A ZTK FMVas-nál minden hé-
ten akadt egy vagy két játékos, aki
húzta a többieket. Mint Fehér
László mondta, hetente csalódott
pozitív értelemben egy-egy játéko-
sában. Csalódást senki nem oko-
zott, de Takács Tamásnak és Pá-
kai Zsoltnak még van hová fejlõd-
nie.

– A csapatbajnokság után kö-
vetkeznek az egyéni versenyek, öt
játékosunknak van esélye bejutni
az országos döntõbe – folytatta
Fehér László. – Nemes Attila válo-
gatottként alanyi jogon résztvevõje
a döntõnek. Remélem, ott is szép
sikereket érünk el, hiszen tavaly
Pintér Karcsi nagy meglepetésre
megnyerte az egyénit.

FIATALOKKAL ELÉRT EZÜSTÉREM
JÓ ÚTON JÁRNAK A ZTK FMVAS-NÁL

Befejezõdött a bajnokság a férfi tekézõknél, ahol az idén nem
rendeztek rájátszást. A õszi és tavaszi idény eredményei alapján
dõltek el a helyezések. A ZTK FMVas a várokozásnak megfele-
lõen a második helyen  végzett. 

DIÁKOLIMPIÁN A KARATÉSOK
ÉREMESÕ GÖDÖLLÕN

– A bajnok Rákoshegy I. jó ké-
pességû játékosok sorából felépí-
tett együttes – vélekedett Baján
János, a ZTE ZÁÉV edzõje. – Öt
válogatott szerepel a csapatuk-
ban. A magyar bajnokság gyenge-
sége, hogy érdemben mi és a fõ-
városiak viaskodunk az elsõ he-
lyért. A mi szempontunkból hát-
rány lenne, ha lenne még pár jó
csapat, több lenne a keresztbeve-
rés, viszont jóval izgalmasabb le-
hetne a bajnokság. A Szuper Ligá-
ban már a rájátszásra eldõltek a
fontosabb dolgok. Egyedül képte-
lenek voltunk megszorítani õket,
ugyanis a ZTE ZÁÉV játékosállo-
mánya jóval szûkebb. Idén sok-
szor hat egészséges játékos
összeszedése is gondot jelentett.
A tavaszi idény során Csurgai Ani-
ta betegség miatt sok találkozót ki-
hagyott, Horváth Katalinra az
egész tavasz során nem számít-
hattam. A sérülések mellett érzé-
kenyen érintett minket, hogy fiatal
játékosunk, Gál Henrietta a tavasz
során gyengélkedett, nem nyújtot-
ta azt, amit vártunk tõle. Tehát na-
gyon szûk kerettel játszottuk végig
a tavaszt. Többen is kényszerhely-

zetben, lázasan léptek pályára.
Nagy segítséget jelentett viszont,
hogy Molnár Anikó kismamai sze-
rep után visszatért, és több mérkõ-
zésen jól teljesített.

A ZTE ZÁÉV-nél a bajnoki 2.
helynél még értékesebbnek tart-
ják, hogy nemzetközi szinten az
Európa-kupában több jó képessé-
gû csapatot megelõzve ezüstér-
mesek lettek. Gyõrben válogatott
játékosuk, Airizer Emese 663 fával
világcsúcs közelébe került. Az

együttesnél a játékoskeret bõvül-
het. Úgy néz ki, sikerül egy meg-
határozó tudású játékost igazol-
niuk. A felnõttegyüttes kerete ezen
túlmenõen tovább gyarapodhat,
mivel tehetséges játékosuk,
Sabján Csenge betölti 16. évét.
Azaz a szabályok szerint szerepel-
het majd a felnõttcsapatban.

– A csapatbajnokság után az
egyéni versenyek várnak a lányok-
ra – hangoztatta Baján János. –
Remélem, minél többen harcolják
ki az országos bajnokságon való
szereplést. Az elmúlt években
mindig sikerült érmet szereznünk,
mellette többen pontszerzõ helyen
végeztek. Remélhetõen idén sem
lesz másképp. Az egyéni világbaj-
nokságon a felnõttek között nem
lesz ZTE ZÁÉV-es. Airizer Emesét
meghívták a válogatott keretbe, de
nem vállalta a szereplést, pihenni
szeretne. Az alsóbb korosztályok-
ban még elképzelhetõ a részvétel,
de ennek csekély a valószínû-
sége. 

A MAXIMUMOT HOZTÁK KI A SZEZONBÓL
REÁLIS A ZTE ZÁÉV 2. HELYE

A nõi tekézõk Szuper Ligájában rájátszás után dõltek el a helye-
zések. A ZTE ZÁÉV-nek több nehézséggel – betegség, sérülés, for-
mahanyatlás – kellett megküzdeni a bajnokság során. A második
helyet ennek ellenére biztosan hozták. A bajnok Rákoshegy I-et
ugyan többször legyõzték, de a magyar válogatottal egyenértékû,
bajnok fõvárosiak ellen reális esélyük nem volt a bajnoki címre.

Tisztújító közgyûlést tartott a
Zala Volán Torna Egylet. A tag-
ság Török Róbertnek szavazott
bizalmat, aki elnökként irányítja
majd a sportklubot.

Az elmúlt két évben Horváth
Ferenc töltötte be ezt a tisztséget.
Az egyesület helyzetével és jövõ-
jével kapcsolatban a hét második
felében sajtótájékoztató keretében
számolnak majd be a vezetõk.

Ez a tisztújítás része az egersze-
gi kosárlabdasport átalakulási folya-
matának, amely a ZTE NKK NB I-
ben szereplõ nõi csapatának jövõ-
beni lehetõségeit is meghatározza.

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Szegedi TE

2:6 (3483-3560)
Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés, rájátszás az 1–4. helyért. 

Rákoshegyi VSE I.–
ZTE ZÁÉV 7:1 (3411-3243)

Szuperligás nõi tekemérkõ-
zés, rájátszás az 1–4. helyért.

ZTE FC–Aqvital FC Csákvár
0-3 (0-2)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.

ZTE FC Angels–SFAC Sopron
4-1 (2-1)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.

ELTE-BEAC–Göcsej SK
3-5  (3-2)

NB II-es nõi futsalmérkõzés.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS
TÖRÖK RÓBERT AZ ELNÖK

Lesz bõven tennivalója az új edzõnek. (ZTE–Csákvár).

ANGOL
NYELVVIZSGÁRA

FELKÉSZÍTÕ
TANÁRT KERESEK!

Telefon:
06-30/910-3924

Fotók: Zavilla
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Zalaegerszegen, a Bíró Márton

utcában 52 m2-es, klimatizált tetõ-

téri lakás saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.

Zalaegerszegen a Mártírok útján

2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi

cirkófûtéses lakás, elektromos ka-

puval ellátott saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. május 26.

Kék zsák: 2016. május 27.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

• Gyógynövény alapanyagú készítmények • Biotermékek •
Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén- és laktózmentes
alapanyagok, lisztek • Vitaminok • Étrendkiegészítõk •
Szálas és filteres teák • Gyógyvizek • Természetes kozme-
tikumok • Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

Tájékoztatás, szaktanácsadás!

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

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

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

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

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

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

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Tüttõssy u. 2/A.

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

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

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)


