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KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS KORREKT, MEGBÍZHATÓ ÉS ÉLETVIDÁM VOLT
A HAZAI NAGYVÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉÉRT

 A nagyvállalati beruházási támogatási program keretében
88 millió forintos vissza nem térítendõ támogatásban részesül a
Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. – jelentette be Varga
Mihály a Ganz Holding cégcsoport zalaegerszegi gyárában tett elmúlt pénteki látogatása során.
– A. L. –
A nemzetgazdasági miniszter
jelezte, a Ganzeg elsõként kap támogatást a most útjára induló
nagyvállalati beruházási támogatási programból, melyben ezúttal
15 milliárd forintos keretösszeg áll
rendelkezésre. A program célja,
hogy az uniós támogatásban nem
részesülõ hazai nagyvállalatok
foglalkoztatást bõvítõ beruházásaihoz vissza nem térítendõ támogatást biztosítson, elõsegítve a
gazdasági növekedést, különösen
az export területén. A 2015-ben
elõször elindított, 3 milliárd forint
keretösszegû programból 14 hazai nagyvállalat részesült.
Szólt arról is, hogy a Ganzeg
Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft.,
mint a magyar kormány stratégai
partnere, az elnyert támogatás segítségével 350 millió forintos beru-

házást kíván megvalósítani, 16 új
dolgozóval növelve foglalkoztatotti
létszámát. Méltatta, hogy a zalaegerszegi vállalat olyan innovatív
fejlesztésben gondolkodik, amelylyel egyre aktívabb szerepet vállal
az ország gazdasági növekedésében és az export bõvítésében. Kiemelte, hogy a Ganzeg egyedülálló szerepet tölt be a régióban a világ élvonalába tartozó gyártástechnológiák alkalmazásával, amit
a megvalósítandó beruházása is
szolgál. Ennek köszönhetõen tovább javul beszállítói pozíciója és
növekszik exportképessége.
Kiemelte, a megye munkaerõpiaci mutatói rendkívül kedvezõek, jobbak az országos átlagnál. Az elmúlt
hat évben 9,1 százalékkal emelkedett a foglalkoztatottak száma, így
12,1-rõl 3,4 százalékra esett vissza
a munkanélküliségi ráta.
(Folytatás a 2. oldalon.)

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK SZALAY ANNAMÁRIA TISZTELETÉRE

 A médiahatóság 2013-ban
hosszan tartó, méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt elnöke elõtt tisztelegtek
az elmúlt héten Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem elõtt, ahol emléktáblát avattak Szalay Annamária tiszteletére. Életútját
Balaicz Zoltán polgármester
idézte fel: 55 évvel ezelõtt éppen ezen a napon született a
politikus Zalaegerszegen.
Tanítói, népmûvelõi és szakközgazdász diplomát szerzett, tanított
általános iskolában, újságíróként
dolgozott a Zalai Hírlapnál, irányította a helyi moziüzemi vállalatot,
majd évekig a Városi Hangversenyés Kiállítóterem igazgatójaként dolgozott. A Fidesznek 1991 óta volt
tagja, 1993–2004-ig a párt megyei
elnöke. 1998-tól hat éven át országgyûlési képviselõként tevékenykedett, 2004-ben lett az ORTT tagja,
2010-ben pedig a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság, majd a Médiatanács elnöke lett.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A politikusok mellett Szalay Annamária keresztlánya, Anna leplezte le az alkotást.

25 ÉV LENYOMATA EGY TÉRBEN

JUBILEUMI TÁRLAT A MÛVÉSZETI KÉPZÉS SZÜLETÉSNAPJÁRA
 Mesterek és tanítványok, mûfaji és stílusbéli sokszínûség,
színek, formák, kreatív gondolatok kavalkádja. Mindez egy
térben, mégis átláthatóan, jól
strukturálva, hogy ízelítõt kaphassunk egy intézmény negyedszázados történetérõl.

DÖNTÉSEKRÕL

 A városi közgyûlést követõ szokásos sajtótájékoztatóján
Balaicz Zoltán polgármester a legfontosabb döntésekrõl számolt
be a sajtó képviselõinek.
Mint elmondta: megkezdõdhet
Zalaegerszegen a 40 milliárd forintos beruházással tervezett autóipari tesztpálya megvalósítása.
Zalaegerszeg – a Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszterrel a
közeljövõben aláírandó együttmûködési megállapodás alapján –
250 hektáros területet biztosít, és
a települési operatív programból
mintegy 3 milliárd forintos közmûfejlesztési beruházással vesz
részt a megvalósításban. Az elsõ
önvezetõ jármûvek tesztelésére
alkalmas pálya 2017–2018-ra
lehet készen, a legnagyobb tesztpálya építésének befejezése
2020–2022 között várható. Ezzel
mintegy 350 magasan kvalifikált
munkahely jöhet létre a zalai
megyeszékhelyen.
A képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzat elsõ félévi
gazdálkodását. Errõl Balaicz Zoltán elmondta, a bevételi és kiadási
oldal is megfelelõen alakult,
ugyanakkor két jogszabályi változás miatt 460 millió forintos, nem
várt és a helyi gazdaság teljesítményétõl független kiesést jelent.
Amennyiben ez nem következik
be, a rendszerváltozás óta eltelt
idõ legmagasabb iparûzésiadóbevételérõl számolhatnának be.

Döntés született az Arany János utca – Mártírok útja tömb területrendezésérõl, egy átkötõ út kialakításáról, valamint a Rákóczi
út, Kazinczy tér és a Balatoni út
egy szakaszának térítésmentes
önkormányzati tulajdonba vételérõl. Az átvétel csak olyan
esetben lehetséges, amennyiben
az adott utat a KÖZÚT rendbe
teszi, mondta a polgármester.

– pP –
Persze ez a huszonöt év most
fõleg képekben és egyéb alakzatokban mesél. Hiszen egy különleges intézmény ünnepli jubileumát:
25 éves lett az Ady-iskola képzõmûvészeti gimnáziuma. A jeles alkalomból pedig ADY 25 címmel
nyílt kiállítás a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
A látogatót a lépcsõn felérve
mindjárt egy Zala kocka fogadja,
na meg a 25 éves Ady Endre –
persze ez is csak képben. Az iskola legújabb mûvésztanára, Monok
Balázs reagált így egy friss(en sült)
alkotással a jubileumi évfordulóra.
Persze vannak más csemegék

is; fõleg a tradíció és a
modernitás, valamint a festészet
klasszikus technikái és az alkalmazott mûvészet jegyében. Ahogy

a tárlatot megnyitó Tóth Csaba fõiskolai docens, Munkácsy-díjas
festõmûvész is utalt rá: a kor kihívásaira csak úgy lehet megfelelõ

válaszokat adni, ha nem távolodunk el a gyökerektõl, a hagyományoktól. Mert nincs olyan új mûvészet és új irányzat, ami mentes
lenne a tradícióktól. Hagyomány
és modernitás csak együtt képzelhetõ el, s a tárlaton is szépen nyomon követhetõ ez a kettõsség, illetve az egymásból építkezés. A
képzõmûvész kiemelte Gombos
Zsófia „Folklór utópia” címû – a kiállítótér fókuszában helyet kapó –
festményét, mely egy identitás-leltárként is felfogható. Falusi csendélet, hétköznapi használati tárgyakkal/dísztárgyakkal sûrítve,
melyben éppúgy elfér egy régi Mária-szobor, egy szenes vasaló,
mint egy rózsaszínû crocs-papucs
vagy fehér mûanyag szék.
Hosszan lehetne még neveket
sorolni (negyvennél is több alkotó
munkáiból áll össze a tárlat) a már
említett kettõsség jegyében, ám a
képeket nézve gyorsan felmerül a
látogatóban, hogy egyáltalán van-e
bármiféle értelme ennek a kategorizálásnak.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

KORREKT, MEGBÍZHATÓ ÉS ÉLETVIDÁM VOLT
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK SZALAY ANNAMÁRIA TISZTELETÉRE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán személyes emlékeirõl is szólt emlékezõbeszédében. „Panni korrekt, megbízható,
közvetlen, életvidám, sportszeretõ
és lokálpatrióta volt” – fogalmazott,
hozzátéve: „minden ember, minden élet elvesztése fájdalmas, különösen akkor, ha egy tehetséges,
életerõs embert veszítünk el”.
Gulyás Gergely, az Országgyûlés alelnöke az emléktábla avatásán a következõket mondta:
„Szalay Annamáriának nem túl
hosszú, de küzdelmes és máig
maradandó példát jelentõ, értéket
teremtõ életút jutott. Soha nem az
elismerésért, rangokért, posztokért állt sorba, hanem feladatért,
bárhová vetette is a sors. Mindig
azt kereste, miként tud értéket és
maradandót teremteni.”
Szalay Annamáriának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elsõ elnökének szívügye volt egy
olyan médiakultúra megteremtése, amelyben a közszolgálat nem

igazodik a „mindennapjainkat elöntõ posványához”, ahol a nemzeti kultúra valódi értékei mindenki
számára elérhetõek. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: Szalay Annamária Budapesten is mindig za-

laegerszegi maradt, ezer szállal
kötõdött a városhoz, támogatta a
helyi médiumokat, a kulturális életet. A tágabb politikai közösségért
végzett tevékenységével érdemeket szerzett.

Blaskó János szobrászmûvész
alkotását Szalay Annamária keresztlánya Anna, valamint Gulyás
Gergely, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter – a médiaalapítvány elnöke – és Balaicz Zoltán
polgármester közösen leplezték
Fotó: Seres Péter
le.
A Médiadíjat Vadas Zsuzsa felelõs szerkesztõ vehette át Varga Mihálytól.
Ezt követõen a hangversenyte-

DFIÁKOK KÉPZÉSE TÚL A PÁRTPOLITIKÁN
RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR EGERSZEGEN

OLYTATVA A HAGYOMÁNYT

 Az októberi népszavazáson való részvétel fontosságáról volt
szó azon a lakossági fórumon, melyet dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár tartott. A rendezvényt megelõzõen Vigh László
országgyûlési képviselõ társaságában sajtótájékoztatót tartott a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

A város önkormányzata az ifjúsági koncepcióban is megfogalmazott ifjúságpolitikai céljaival
összhangban szeretne segítséget
nyújtani a diákönkormányzatok
még hatékonyabb mûködéséhez.
Ennek érdekében a korábbi
évekhez hasonlóan az idén is felkészítõ képzést szervezett a fia-

Mint fogalmazott, a XXI. század lapokon nem lesznek pártlogók,
elsõ felének legfontosabb össz- mint az országgyûlési vagy önkoreurópai kérdése a bevándorlás, mányzati választások alkalmával.
amely meghatározza a kontinens Csak egy kérdés lesz, amire ne
jövõjét a következõ generációk pártszimpátia alapján válaszoljaszámára. Európa lakói közül elõ- nak az emberek. A tömegesen
ször a magyarok mondhatnak vé- Európába özönlõ emberek is áldoleményt a bevándorlásról. Csak a zatok: az embercsempészeké és a
magyarok dönthetik el, kivel akar- nyugat-európai politikusoké. „A
nak együtt élni.
Brüsszelbõl irányított ámokfutást”
Brüsszelben félnek a népsza- a népszavazással meg kell állítani.
vazástól, folytatta a politikus. Ide- Rétvári Bence bízik abban, hogy
Fotó: Seres Péter
gesek Európai Bizottságban azok, sokan elmennek szavazni.
talok részére az Apáczai Mûvelõ- akik kitalálták a kényszerbetelepíVigh László hozzátette: reméli,
dési Központban. A diákok kép- tést. Az októberi népszavazás érvényes és eredményes lesz az
zésének célja az intézményi pártpolitikán felül áll, a szavazó- októberi népszavazás.
diákönkormányzatok erõsítése,
és a városi diákönkormányzat újraalakításának elõkészítése. Felvételünkön Bognár Ákos önkormányzati képviselõ beszélget a
fiatalokkal.
 Az MSZP azt mondja, ne adják az emberek szavazatukat arra,
hogy a kormány és a Fidesz az EU ellen fordítsa az országot és
háborúzzon az unióval, amikor több ezer milliárd EU-s támogatás
nélkül nem teljesítene így a gazdaság – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, a párt helyi elnöke.

A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 12. alkalommal szervezte meg a Göcsej
Filmszemlét, melyre az idén 40
alkotás érkezett. A szervezõk
örömére a hazai alkotók mellett
ezúttal is érkeztek mûvek a határon túlról, Erdélybõl, Szerbiából.
A hagyományokhoz híven
három kategóriában hirdette
meg a seregszemlét a Zalaegerszegi Televízió: kisjátékfilm, dokumentumfilm és filmetûd. A beérkezett filmeket háromtagú
zsûri értékelte: Koltay Gábor és
Szalai Györgyi Balázs Béla-díjas filmrendezõk, valamint
Szaknyéri András, a hévízi
Fontana mozi vezetõje. A filmszemlét támogatta a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság

A Szalay Annamária filmdíjat és
médiadíjat Molvay Norbert: Ha
nem segít a mindenható címû dokumentumfilmjével nyerte el. Médiadíjat vehetett még át Szarvas
József, a Nemzeti Színház színmûvésze és Vadas Zsuzsa, a
ZalaEgerszeG hetilap felelõs szerkesztõje.
Médiatanácsa, a Magyar Mûvészeti Akadémia, a város önkormányzata és számos helyi vállalkozás.
A díjazottak: Dokumentumfilm kategória: I. Csibi László
(Édes Erdély, itt voltunk), II. Zajti
Ferenc (Belül kell felépíteni a
házat.) III. Varga Árpád Zsolt (A
Los Angeles-i Kárpátok története).
Kisjátékfilm kategória: I.
Mitnyan Zoltán (Itt és Most), II.
Koszti Zsuzsanna (IM perfekt –
sci-fi kisjátékfilm), III. Mike Horvath (Átlagemberek – gengszterkomédia).
Filmetûd kategória: I. Mészáros T. László (Tolvaj), II. Kiss
Ferenc–Szalai István (Ajtókon
át), III. Kiss Friderika Virág (Eye
scream).

MSZP: NINCS IS KVÓTA

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
A HAZAI NAGYVÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vissza nem térítendõ támogatásban 115 zalai kis- és középvállalkozás részesült; az elnyert
1 milliárd 24 millió forintból 563 új
munkahelyet teremtettek.
Fitos Zoltán, a Ganz Holding Zrt.
elnök-vezérigazgatója elmondta, a
350 milliós beruházással a fémforgácsolást fejlesztik a zalaegerszegi
Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. üzemében. Jelezte, Magyarország egyik legnagyobb

remben átadták a 12. Göcsej Filmszemle díjait, köztük a Szalay Annamária emlékére alapított kitüntetéseket. Varga Mihály arról beszélt, hogy Szalay Annamáriának
egyszerû, tiszta értékrendje, magyarságtudata és hite adta az erejét, amelyet a róla elnevezett alapítvány szellemisége is képvisel.

egyedi gépgyáraként vasúti, városi
közlekedéshez, energiatermeléshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódnak termékeik. Paksra hûtõvízrendszereket építettek, de szállítottak többek között ukrán, cseh, szlovák, bolgár atomerõmûvekbe is.
– Rendelkezünk a szükséges
atomerõmûvi tudással, minõsítésekkel. Így kovásza lehetünk a
Paks II. hazai 40 százalékos beszállításának – vélekedett Fitos
Zoltán.

Hozzátette: A „gyûlöletkampányra” 10 milliárd forintot fordítanak, ezt a pénzt inkább az egészségügyre, a szociálisan rászorulók
támogatására, a szociális ágazatban dolgozók megbecsülésére
kellett volna fordítani. Kiss Ferenc
szerint nincs kötelezõ kvóta, de
van szolidaritás és közösség iránti
vállalás, önkéntesség.
A szocialisták az októberi népszavazással kapcsolatban a távolmaradásra kéri az embereket.
Szerintük ez a népszavazás a Fidesz 2018-as választási mozgósításának tesztüzeme. Az MSZP az
Európai Unióban szeretne élni és
dolgozni, ezt nem szabad kockáztatni a Fidesz pillanatnyi hatalmi
érdekei miatt.
Góra Balázs megyei alelnök arról beszélt, hogy a párt delegál tagokat a szavazatszámláló bizottságokba, mert fontos nekik a népszavazás lebonyolításának tisztasága.

Fotó: Seres Péter

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!
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Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!
Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149
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Aktuális

MEGSZÉPÜLT A TÜTTÕSSY UTCA ÉVADNYITÓ HÉTVÉGE

 Az elmúlt héten lezárultak a
Tüttõssy utca átépítési munkálatai. A megújult szakaszt az
Európai Mobilitási Hét programjának keretében adta át Balaicz
Zoltán polgármester, Dékány
Endre, a körzet önkormányzati
Dékány Endre elképviselõje, valamint a kivitele- mondta: régi adóssága
zõ cégek vezetõi.
volt már a városnak az
utca ezen szakaszának
A sajtóbejárással egybekötött felújítása. Örül, hogy a
eseményen elhangzott: a helyszín belváros rekonstrukciókörnyezetében korábban már át- ja ezzel most teljessé
épült a Kossuth utca, a Dísz tér és vált. A kiültetett évelõ
a Csipke-passzázs, valamint a növényekkel és örökTüttõssy utca keleti oldalának jár- zöldekkel pedig még
dája.
hangulatosabb lesz a
Az elmúlt hetekben a nyugati környék.
oldal térkövezésére került sor,
A projekt összeezenkívül megújult a közvilágítás sen 35 millió forintba
és új parkolóhelyeket is kialakítot- került, melybõl többek
tak. Ezek környezetében pedig között 1083 négyzetzöldfelület-fejlesztésre is sor ke- méter
térkõburkolat
rült. A beruházás érintette a Kos- épült, tizenegy darab
suth utca és a Tüttõssy utca közöt- fát ültettek ki, valamint
ti szakaszt, valamint a Petõfi Sán- három régi közvilágítási
dor utca északi oldalát is, ahol oszlopot bontottak el,
szintén megújult a járda burkolata, melyek helyére hat új
és új parkolóhelyek is létesültek.
kandeláber került.

A BÁBSZÍNHÁZBAN
 Jövõ hét végén három bemutatóval indítja el az idei évadot a
Griff Bábszínház, ezenkívül szombatra szabadtéri programokat is
szerveznek a színház elõtti térre. A részletekrõl Szûcs István
igazgató és Bartal Kiss Rita mûvészeti vezetõ tájékoztatta a
sajtót.
– pet –

BOLDOGSÁG ÉS ÉLMÉNYEK
EZZEL A TÉMAKÖRREL KEZDÕDIK A SENIOR AKADÉMIA

 Boldogság és élmények témakörben hívja elõadásnapra a
szépkorúkat a Senior Akadémia, melynek õszi féléve szeptember
22-én 14 órakor veszi kezdetét a Budapesti Gazdasági Egyetem
zalaegerszegi kara és a megyeszékhely önkormányzata rendezésében.
– liv –
Balaicz Zoltán polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta, az
idõsebb korosztály értékes és
megbecsült polgárai a városnak,
mivel a fiatalabb generáció számít
tapasztalatukra, bölcsességükre
és jó tanácsaikra. Az idõsekre való odafigyelés, a nemzedékek kézfogása éppen ezért nemcsak jel-

képesen, hanem a gyakorlatban is
megjelenik a város közéletében.
Ennek egyik fóruma a Senior Akadémia, melynek 2016/17-es tanévét Zalaegerszeg önkormányzata, a gazdasági egyetem valamint
a megyei önkormányzat közösen
valósítja meg.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, a megyei
idõsügyi tanács elnöke úgy fogal-

mazott, az idõsek készen állnak
arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a társadalom életében. Az
akadémia ehhez nyújt számukra
praktikus ismereteket, melyeket a
hétköznapi életükben is jól tudnak
hasznosítani.
Lambertné Katona Mónika, a
BGE GKZ dékánja elmondta, az
55. életévüket betöltött érdeklõdõk
szeptember 22-én, az elsõ elõadási napon, 13 és 14 óra között még
beiratkozhatnak az õszi kurzusra.
Ezen a napon a boldogság és élmények tárgykörét vizsgálják neves elõadókkal és sportolókkal. Az
õszi félév további témái: reklám és
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JUBILEUMI TÁRLAT A MÛVÉSZETI KÉPZÉS SZÜLETÉSNAPJÁRA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Annál is inkább, mert számos
más csoportképzõ elvet is ki lehetne találni. És egy-egy alkotó több
képzeletbeli halmaz része is lehet.
Mert hová tegyük például
Fischer György szobrászmûvészt,
aki az iskola (és az itt élõk) számára már minden bizonnyal klasszikussá (sõt korai halála miatt
klasszikus figurává) vált, ám az általa megformált alakok mégsem
klasszicizálóak. A technika, amivel
dolgozott, viszont mégiscsak a
szobrászat hagyományos elveit
követi. És hová soroljuk mondjuk
Gazdag Ágnes mûvészetét, aki
Czigány László iskolaigazgató szólt az elmúlt évtizedekrõl.

barokk, meg rokokó mesterektõl
leste el portréinak forma- és színvilágát, de a fejeket azt lecserélte;
állati alakzatokra, néha ijesztõnek
tûnõ zoomorf lényekre.
Nem lesz mindenkibõl képzõmûvész, aki az Ady-iskola mûvészeti gimnáziumába járt. Jól jelzi

ezt az is, hogy a tárlat egyik része
az alkalmazott mûfajé; hiszen sokan választották például az építészeti, formatervezõi, textiltervezõi
vagy éppen alkalmazott grafikusi
pályát. Örömteli, hogy közülük többen gondoltak a városra vagy Zala megye valamely jellegzetességére alkotás közben. Pál Annamária például a Dísz téri szökõkút papírból hajtogatott változatának terveit állította ki, Gyuk Krisztina pedig a zalai olajmezõk világát idézi
fel, miközben nagyapjának állít
emléket.
Nem lesz mindenkibõl képzõmûvész – mondta Balaicz Zoltán
is, és valóban, hiszen õ polgármesterként szerepelt a tárlaton,
annak ellenére, hogy a mûvészeti
gimnázium legelsõ évfolyamának
(mely 1991-ben indult) diákja volt.
Úgy érzi, ez a képzés a más pályát
választóknak is fontos és hasznos,
hiszen többet kapnak és tanulnak,
mint egy hagyományos gimná-

ziumban; a mûvészet tiszteletét, a
kultúra szeretetét. Meg azt a képességet, hogy egy különleges
szemüvegen keresztül láthassuk a
világot.
A tehetséges fiatalok megbecsülésére és képzési lehetõségére
hívta fel a figyelmet Czigány László, az iskola igazgatója is, megköszönve elõdeinek, valamint a volt
és jelenlegi tanároknak és diákoknak az elmúlt évtizedeket. Na, és
a mostani színvonalas tárlatot,
mely Tóth Norbert szervezõi és
rendezõi munkáját dicséri.
Ahogy Tóth Csaba is utalt rá
beszédében: az iskola betöltötte a
rendszerváltozás szabad szellemében megfogalmazott szerepét,
s reméli, hogy hosszú jövõ áll még
az itteni képzés elõtt. Annál is inkább, mert Zala eddig is rangos
mûvészeket adott az országnak, s
az iskola egy kiváló lehetõség arra, hogy ez a következõ esztendõkben is így legyen.

a fogyasztóvédelem, gyászfeldolgozás, önkéntesség és közösségépítés, idõskori egészségmegõrzés, valamint a helyi értékek és a
szülõföldhöz való kötõdés, ez
összesen hat alkalmat jelent. A következõ félév tematikáját már a
szépkorú diákokkal együtt alakítják
ki. 2017 tavaszától új struktúrát,
tényleges egyetemi kurzusokat kívánnak bevezetni, hogy valódi felsõoktatási élményt nyújtsanak a
szépkorúak számára. Tervezik idegen nyelv, számítástechnika, marketing és vállalati ismeretek oktatását, de elõtte kérdõíves felmérést
végeznek az érintettek körében.
Az új félévhez új logót illetve
pecsétet is készítettek, ami majd
díszíteni fogja az indexkönyveket.
A Senior Akadémia helyszíne:
BGE Gazdálkodási Kar, az
Infocentrum épülete, Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.

Szeptember 23-án, 17 órakor a
Lúdas Matyi premierjével indul a
hétvégi kavalkád. Az igazgató elmondta: ezt a darabot már játszotta a társulat. Korábban Horváth
Károly, a bábszínház egykori igazgatója rendezte az elõadást. A volt
direktor tavaly bekövetkezett váratlan halála miatt vették elõ ismét
a darabot, amolyan emlékelõadásként. A gyerekek egy felújított változatot láthatnak pénteken, melyet
élõ zene kísér.
Szeptember 24-én délelõtt az
Aprók színháza projekt részeként
a Piros-kaland címû zenés, játékos elõadást nézheti a meg a legkisebb korosztály, hiszen ez a mese a babáknak szól. Ebben az elõadásban mutatkozik be a társulat
két új tagja, Fekete Ágnes és Üveges Anita is. Utóbbi színész a sajtótájékoztatón elmondta: a veszprémi Kabóca Bábszínházból érkezett a Griffbe. A Piros-kaland pedig
egy különös, hangokkal teli, színes (leginkább piros) világba kalauzolja majd el a babákat. Az elõadást Kiss Erzsi (az Egy kis Erzsi
zene frontembere) csodás dallamai kísérik.
A nap másik elõadása a Szemenszedett mese lesz, amit már
az eggyel nagyobb korosztálynak
szánnak. A történet a Grimm testvérek egyik meséjén alapul. Egy
olyan ország tárul majd a nézõk

elé, melyben csupa páratlan szemû ember él. Kivéve egy kislányt,
akinek két szeme van. Innen indulnak a bonyodalmak. Dõry Brigitta
fõszereplõ szintén új tag a társulatban. A marosvásárhelyi színmûvészeti egyetemrõl érkezett, s ez
lesz az elsõ komolyabb szerepe. A
Szemenszedett mese ugyan Zalaegerszegen debütál szombat délután, ám a társulat idén fõleg tájelõadásokon játssza a darabot.
Majd csak a jövõ évadtól lesz bérletes elõadás.
Bartal Kiss Rita elárulta: a hétvégi programokkal kicsit ünnepélyesebbé szeretnék tenni az évadkezdést. Szombaton, a délelõtti és
a délutáni elõadások között a színház elõtti térre is várják a családokat, különféle társasjátékokkal és
formabontó bábozással.
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ELISMERÉS
ÉS JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK

AZ ÉLES RIASZTÁSTÓL A KUTYAKIKÉPZÉSIG
A ZALA KÜLÖNLEGES MENTÕK NEMZETKÖZILEG IS ELISMERTEK

 Sikeres volt az idei Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál;
a rendezvény országos elismerést kapott, a jótékonysági felhívásokra pedig jelentõs összeg folyt be. A részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester és Tompa Gábor, a Kvártélyház Kft. vezetõje, a
fesztivál fõszervezõje sajtótájékoztatón számolt be.
– pet –
A polgármester elmondta:
büszkék rá, hogy két évvel ezelõtt
sikerült megújítani az addigi szüreti fesztivált. A vadgasztronómiára
épülõ Zalaegerszegi Vadpörköltés Borfesztivál Zalai Teríték beváltotta a hozzá fûzött reményeket,
olyannyira, hogy a Magyar Országgyûlés épületében Tompa
Gáborral közösen átvehették a
rendezvénynek járó Magyar Termék nagydíjat.
Tompa Gábor beszámolt a
fesztivál idejére meghirdetett jótékonysági akciók eredményeirõl is.
A rendezvény keretében meghirdetett fõzõversenyen 72 csapat indult, a befolyt összegbõl a Zala
Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi Szak-

 Nincsenek elfoglaltság híján a Zala Különleges Mentõk tagjai.
Szerencsére nem a vészhelyzetek, hanem a tudásbõvítés és fõként helyszínbiztosítási feladatok jelentik a teendõket. A 13 éve
meglévõ egyesületet az idén tavasztól Horváth Péter tûzoltó õrnagy vezeti. Ritkán szolgál ilyen magas rendfokozatban 26 éves
fiatalember. Tanulmányai során magas szintû hazai és nemzetköszolgálat landorhegyi intézmé- zi képesítéseket szerzett, jelenleg doktori fokozatot célzott meg a
nyét, a Zalaegerszegi Gyermekott- Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
hont támogatták a résztvevõk. Az
– Nemzetközileg akkreditált ciakcióval 1 millió forintot sikerült – B. K. –
vil szervezet vagyunk. Önállóan,
összegyûjteni, melyet Magyari At– Hogyan jött létre anno ez a valamint a HUSZÁR központi
tila, a szakszolgálat igazgatója vecsapat?
mentõszervezet alegységeként
hetett át.
– Mentõsök, tûzoltók és lelkes riaszthatnak bennünket hazai és
A fesztiválon zajlott egy másik
jótékonysági program is: a Kék- civilek alkották az alapító tagokat nemzetközi segítségnyújtásra. A
lámpás Ördögök Motoros Egyesü- 2003-ban. Jelenleg huszonnégy székhelyen 3, külföldön 48 órán
let jótékonysági motoros túrát fõt számlálunk, és többen jelezték, belül tudunk rendelkezésre állni.
szervezett a Remény Gyermekei hogy csatlakozni szeretnének. Ez Feladataink között szerepel a váAlapítvány Agysérült Gyermeke- azért lenne jó, mert minél többféle rosi kutatás-mentés, alpin- valakért számára. A felhívásra kétszá- szakember tartozik hozzánk, an- mint búvár- és vízi mentés. Ez
zan jelentkeztek, és 365 ezer forint nál szerteágazóbb és gyorsabb utóbbi a legdinamikusabb ág nágyûlt össze a beteg gyermekek ja- segítséget tudunk nyújtani az em- lunk, az elõbbiekre szerencsére
vára – mondta el a sajtótájékozta- beri élet és az anyagi javak meg- jellemzõen nincs szükség. Mivel
tón Inhof András, a motoros egye- óvása terén – mondja Horváth Pé- ez az erõsségünk, ezért jelenleg is
sület alelnöke. A pénzösszeget és ter, aki hivatásos állományú mun- búvárképzést tartunk. A bevezetõ
kezdeményezést Borbély László- kája mellett vállalta az önkéntes feladatokra nyáron került sor az
AquaCity merülõmedencéjében,
né köszönte meg a Remény-ala- tevékenységet.
– Milyen feladataik vannak? most pedig a Gébárti- és a
pítvány nevében.

A MOZGÁS ÖRÖME A KOCKÁS HAS HELYETT
FOGYÓKÚRÁRÓL SPORTTAL, TÁPLÁLKOZÁSSAL

 A nõk körében gyakori, hogy fogyókúrájukat idõponthoz kötik.
Kitûznek maguk elé egy dátumot, általában ez a január és a szeptember. A januári kezdés azért jön szóba, hogy nyárig lefogyok, a
szeptemberi pedig azért, mert nyáron nagyon sok jó alakú nõt
láttam a strandon.
– Antal Lívia –
Kocsis Ildikó fitneszedzõ vélekedik így, akivel a pánikfogyásról, a
sport, fogyókúra, táplálkozás öszszefüggéseirõl beszélgettünk.
– A pánikfogyás általában koplalással, divatos diétával vagy mindenféle fogyókúrás szerekkel kezdõdik, azonban ezek egyike sem
hoz gyors változást. Persze viszonylag gyors eredmény érhetõ el
koplalással, de ez csak vízveszteség. Az illetõ maximum két hétig
bírja, utána meg kieszi a hûtõszekrényt. A fogyókúrás szereknek bõségesen van mellékhatása. Csak
azokat érdemes szedni, amit orvos
ír fel és ellenõriz. Ezeket általában
túlsúlyos emberek kórházi kezelésénél alkalmazzák. A divatos diéták
eléggé drágák, ugyan kifejtik hatásukat, de amint felhagynak vele és
ezzel együtt a testmozgással is,
duplájára jönnek fel a kilók.
– Mi a legcélszerûbb megoldás?
– Elhatározás, a cél kitûzése, a

testtömegindex kiszámítása legyenek az elsõ lépések. Ha nagyon sokat kell leadni, a fogyás ütemét érdemes megbeszélni a háziorvossal, továbbá fel lehet keresni egy
dietetikust, aki összeállítja a megfelelõ napi kalóriamennyiségû étrendet.
– Sok a tévhit a kalóriák számolgatása körül?
– Igen, itt mindig hibába esnek
az emberek. A minimumkalória,
amivel élni és dolgozni lehet, az a
napi 1200–1600 kalória között mozog, tehát ennyit el kell fogyasztanunk. Arra nagyon kell ügyelni,
hogy a bevitt kalóriamennyiség kevesebb legyen, mint a felhasznált.
A megengedett fogyás heti 1–2 kiló
legyen, mégpedig egészséges táplálkozással.
– A fogyókúrához testmozgás
is ajánlott.
– A fogyás csak testmozgással
következik be, illetve lehet eredményes. Ha valaki 20–30 kiló túlsúllyal
rendelkezik, akkor olyan sportot,
testmozgást válasszon, mely nem

Kocsis Ildikó

terheli az ízületeket, a szív- és érrendszert. Fokozatosan kell haladni
a cél felé, egy túlsúlyos embertõl
nem várható el, hogy egybõl fusson
le hat kilométert. A megfelelõ sport
kiválasztásában egy edzõ tanácsát
és irányítását is érdemes kikérni.
Változást elérni csak úgy lehet, ha
betartjuk a 70 százalék étkezés és
30 százalék sport arányszabályát.
Tehát minden a konyhában dõl el.
– Viszont nem könnyû helyesen táplálkozni.
– A megfelelõ étrend kiválasztása valóban sok nehézséget okoz. A
család úgymond nem kér belõle, illetve, sokszor idõ sincs arra, hogy
valaki kétféle ételt fõzzön. Azt is
gondolom, hogy ma Magyarorszá-

gon az egészséges táplálkozás nagyon drága, mert nagyon sokba kerül a jó minõségû hús, sajt, zöldség,
hal vagy a sajtolt olaj. Ennek ellenére érdemes átgondolni, mire
adunk ki pénzt. Az egészséges étrendbe ugyanis nem férnek bele az
édességek, a sütemények, a finom
pékáruk vagy az alkohol, fõleg nem
túlzott mennyiségben. Így bizonyára könnyebb lesz egészséges ételsort összeállítani, amit a család is
megkedvelhet.
– A fogyás sikerét sokan abban látják, hogy egyes tápanyagot elhagynak étrendjükbõl.
– A szervezetnek minden tiszta
tápanyagra (fehérjére, szénhidrátra, vitaminokra stb.) szüksége van,
mert így vagyunk összerakva, illetve így tudunk jól mûködni. Aki nem
eszik például húst, annak másképp
kell megoldani a fehérje bevitelét.
Evés nélkül sportolni sem lehet,
így edzés elõtt 3–4 órával nyugodtan étkezhetünk. Edzés után pedig
gondoskodni kell a megfelelõ fehérje, vitamin, ásványi anyagok és folyadék pótlásáról. Ha pedig éheztetjük magunkat, vagy valamely tápanyagot teljesen megvonjuk magunktól, elõbb-utóbb felborul anyagcserénk. Az gondolom, a mozgással, a sporttal ne a kockás has legyen a cél, hanem a mozgás öröme, a szép bõr, a formás alak és
legfõképp az egészség.

Horváth Péter

Gyékényesi-tóban folytatjuk az oktatást.
– Külföldi bevetésre volt példa, egyáltalán hogyan történik a
felkérés?
– Az ENSZ rendelkezik nemzetközi adatbázissal, így tudják
melyik országban, melyik szervezet, milyen típusú mentésre vethetõ be. A segítséget kérõ országok
ide jeleznek. Magyarországon a
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon keresztül történik a csapatok
felkérése. Hazánkban a HUNOR
és a HUSZÁR központi rendeltetési mentõszervezeteké a vezetõ
szerep. A regionális feladatokat ellátó zalai alegység ez utóbbi tagja.
2009-ben az indonéz térségben
történt földrengésnél öten utaztak
tõlünk segíteni, valamint 2013-ban
a dunai, 2014-ben a szerbiai árvíznél is jelen voltunk
– Hogy telt egyébként a
nyár?
– Egyik nyári feladtunk volt a
Gébárti-tó átúszásának biztosítása. Két férfit kellett menteni, akik

nem bírták teljesíteni a távot. Illetve a verseny elõtti napon terepbejárást végzetünk. Volt egy éles riasztás a keszthelyi strandhoz, eltûnt kislány ügyében, de szerencsére megkerült a gyerek, így a
vonulás megkezdése elõtt lefújták
az akciót. Már elkezdtük szervezni a következõ feladatot, a mentõkutya-kiképzést. Jelenleg a kutyák kiválasztása folyik, akik több
hónapos tréningen vesznek majd
részt. Szeptemberben Budapesten még egy komplex gyakorlatra
is sor kerül, és bemutatót tartunk
Zalaegerszegen a Kutatók éjszakáján.
– A minõsítésük elismerésre
méltó, kell-e ezt újítani?
– Igen, mind a hazai, mind a
nemzetközi minõsítést ötéveként
meg kell újítani. Ehhez folyamatosan gyakorolni kell. Volt rá példa,
hogy az osztrák hegyi mentõkkel
közösen készültünk egy ilyen
megmérettetésre. Jövõre lesz
esedékes a legközelebbi nemzetközi minõsítés. Érdekesség, hogy
a világon az elsõk között, 2005ben nemzetközi minõsítõ versenyt
Magyarországon, Zajdán tartottak.
Akkor még Zalaegerszegi Különleges Mentõk volt a nevünk, és
eredményesen szerepeltünk.
– A mentés és a felkészülés
költséges dolog. Milyen támogatást kapnak e téren?
– Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság nyújt számunkra pályázati támogatást. Legutóbb így nyertünk vízi mentéshez
szükséges eszközöket, világítástechnikát, valamint alpin felszerelést. De pártolók támogatását is
szívesen fogadjuk, melyet a tagok
képzésére fordítunk.
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Kultúra

SZÍNEK, HARMÓNIÁK, VIZUÁLIS GYÖNYÖRÖK

 Borítóterv, tipográfia: Orbán
Ildikó. Sokszor hangzik el ez a
mondat kötetbemutatókon, fõleg, ha várostörténeti kiadványról van szó. Persze ilyen alkalmakkor ritkán van lehetõség arra, hogy megismerkedhessünk
a grafikai tervezõ munkájával.
Pedig a könyvvel való elsõ találkozás (kézbevétel, rácsodálkozás) egyfajta találkozás a ter- Azt meséli: a színek és harmóniák
vezõvel is.
határozzák meg ténykedését, sõt
mindennapjait is. Fõ munkája a vi– pánczélPetra –
zuális kommunikáció. Tanított az
Ady-iskola mûvészeti tagozatán,
A könyv tartalmának esszen- és évek óta tervez cégeknek, közciája kerül ugyanis a borítóra az intézményeknek, települési önkoralkotó ízlése, elgondolása által. A mányzatoknak logókat, címereket,
jó borító felkelti az érdeklõdést, a modern arculati elemeket.
megfelelõ szerkesztés és tipográ– Annak idején még a települéfia pedig észrevétlenül vezeti az si címerek tervezése kapcsán keolvasót.
rültem közelebb a helytörténeti téDe hogyan lehet összeegyez- mákhoz. Aztán a Zala Megyei Letetni a régmúlt idõk történéseit be- véltárral alakult ki az elsõ olyan
mutató/értékelõ tudományos tar- munkakapcsolatom, aminek eredtalmakat a modern tipográfia vagy ményeképpen ma különféle törtészámítógépes grafika elveivel? neti kiadványok grafikai tervezését
Többek között errõl kérdeztük Or- végezhetem. Az elsõ ilyen munbán Ildikó alkalmazott grafikust, kám egyébként a Zalaegerszegi
aki már tucatnál is több helytörté- Füzetek könyvsorozat egyik kötete
neti kötet készítésében vett részt. volt.

Ahogy a képzõmûvészetben
vagy az építészetben, úgy ebben a szakmában is mindenkinek van egyfajta stílusa. Az aggódásomban is benne van, hogy
többnyire könyvsorozatokhoz
készítek grafikát, ami már egy
eleve kijelölt út. És hát ott van a
történetiség maga, ami képvisel
egyfajta hangulati világot, amit
rülnek a borítóra? Hát, hogy is összhangjára van szükség, és eh- színekkel, képi elemekkel meg
mondjam: beleérzem, belelátom!
hez jön a már említett érzelmi töltet. kell jeleníteni. Az viszont nem jó,
– ...intuíció, empátia?
– Az alkalmazott grafikus je- ha túl archaikussá válik a dizájn,
– Valami olyasmi. Az empátia
mindenképpen benne van, mert
különösen fontos számomra. Imádom a régi fotókat, leveleket. Nézem az elsárgult képeket, kézírásokat és azon kapom magam,
hogy ott vagyok, abban a korban.
Átérzem, hogy mi történhetett.
Megfog egy gesztus, egy tekintet
vagy a levélben egy vonalvezetés.
Személyessé válik az
egész dolog, és ez elindít bennem egyfajta
hangulatot.
– Viszont mégsem
válhat túl érzelmessé, vagy terjengõssé
a munka. A modern
dizájn egyszerûsítést, stilizálást kíván. len esetben egyfajta híd a régi mert a mában készül és a ma
– Ez valóban így idõk és a jelen, vagy inkább a jö- emberének íródnak ezek a kötevan. Érdekes ez, mert võ között?
tek, és a modernitást is ki kell ferégi idõkrõl szólnak a
– Lehet egy ilyen értelmezése jeznie.
kötetek, ám modern is a munkának, hiszen például a
– Ezt a munkát nem lehet
eszközök használata digitalizálás elidegeníti valame- szenvedély nélkül csinálni…
révén kerül a történeti lyest az adott tárgyat az eredeti
– Hogyan is lehetne, hiszen temúlt az olvasóhoz. Kü- korától, funkciójától, és új kontex- le van vizuális gyönyörrel! Már malönös élmény a korabe- tusba helyezi. A régi jelentésbõl guk az alapanyagok (fotók, szöveli képeket, pecséteket egy új születik, de mégis óhatatla- gek, emlékek) is azok, és a kész
viszontlátni a monito- nul jelzi a múltat vagy annak egy könyv is az. Kinyitod, megsimogaron, mondjuk felnagyít- izgalmas, érdekfeszítõ darabkáját. tod, beleszagolsz... Boldog emva. Hihetetlenül sok Ugyanakkor egy kézzelfogható bernek tartom magam, mert ez a
részlet rajzolódik így ki. dolog; könyv lesz belõle! A jövõ munka igazi élmény. Nálam abOlyan dolgokat vesz pedig szintén benne van, hiszen szolút bejön az a bizonyos flowészre az ember, amit a sosem lehet megállni! Folyamato- érzés. Az is felemelõ, hogy a kiadpapírképen
sosem. san figyelni kell az új nemzetközi ványok készítése közben hihetetMontázstechnikát al- grafikai és tipográfiai trendeket. A lenül jó embereket ismertem meg
kalmazok, ami az az eszköz, ami- technika pedig elképesztõen gyors a helyi kulturális szférában, akikkel
vel többet tudunk mondani és kife- tempóban változik, ami miatt min- öröm együtt dolgozni. Talán kijejezni két jelenség eredeti jelentésé- dig tanul az ember valami újat. lenthetem, hogy amolyan bizalmi
nél. Vagyis nem egyszerûen két Persze azért mindig aggódom is, viszony alakult már ki közöttünk,
dolgot illesztek össze, hanem rész- hogy nem túl egyformák-e a így szabad kezet kapok. De a kész
leteket, hangulati elemeket, színe- könyvborítók, amiket tervezek.
könyv mindig közös munka eredket, árnyalatokat, amibõl létrejön
– Lehet, hogy mások ezt in- ménye, amibe mindenki beleteszi
egy új, egy egész. A színek, a ti- kább „orbánildisnek” látják.
a saját szakmaiságát és szenvepográfia és a kompozíciós alapok
– Remélem, hogy így van! délyét.

ORBÁN ILDIKÓVAL A GRAFIKAI TERVEZÉSRÕL
– Mi dönti el, hogy egy tanulmánykötet vagy forrásmunka
sok ezer momentuma közül éppen mi kerül a borítóra? Hiszen
szinte minden szövegrészlet, fotó, levél vagy más jelenség hordozhat magában efféle vizuális
lehetõséget.
– Néha tényleg nem könnyû választani, hiszen egy jó borítóterv
vagy mûszaki szerkesztés nagyon
összetett munka. A borítónak –
ami egyszerre jelenti a könyv ele-

ZALAI SZÁLAK
– ELLENTMONDÁSOKKAL
KONFERENCIA SZÉCHENYI EMLÉKÉRE
 „Széchenyi&Zala”. Elsõ látásra talán furcsának tûnik a két
szó így egymás mellett leírva, az angol „és” jellel elválasztva.
Kevés szó esik ugyanis a gróf zalai kötõdésérõl, kapcsolatairól. Az angolosan jelzett kötõszó pedig utalhat akár Széchenyi
utazásaira, külföldön – többek között Angliában – szerzett tapasztalataira is. Pláne, mert egy ideig még angolmániával is
megvádolták a hazai arisztokrata körök.
– pet –
Széchenyi István gróf születésének 225. évfordulója alkalmából rendeztek a fent idézett
címmel tudományos emlékülést
a megyeszékhelyen mûködõ
közgyûjtemények. A konferenciára a Zalaegerszegi Törvényszék dísztermében került sor. Az
elõadókat és a résztvevõket a
rendezvényt támogató Zala Megyei Közgyûlés nevében Pácsonyi Imre alelnök köszöntötte.
Balaicz Zoltán polgármester
a tanácskozást megnyitva kiemelte: a zalaegerszegi önkormányzat minden évben támogatja azt az elgondolást, hogy a
városhoz vagy a megyéhez kötõdõ elõdeinkrõl legyen egy-egy
tudományos ülés. Idén Széchenyi István születésének 225. évfordulóját ünnepelhetjük egy
szakmai konferenciával, jövõre
pedig Zalaegerszeg elõ írásos
említésének 770. évfordulója
elõtt tisztelgünk.
Széchenyi és Zala (ami alatt
természetesen nem a mai megyehatár, hanem a korabeli Zala
vármegye területe értendõ) kapcsolatáról elhangzott: a grófnak
voltak itt birtokai és rokonai
(unokatestvére) is, de alapvetõen keveset látogatta õket. Deák Ferenccel viszont rendszeresen találkozott. Ezenkívül a megyét érintõ, kiemelt fontosságú
ügyekbe bekapcsolódott. Kapcsolata a vármegyével ugyanakkor kissé ellentmondásosnak tekinthetõ, hiszen közvetlenül nem
folyt bele az itt folyó politikai életbe, érdeklõdését inkább országos dolgok kötötték le, de rendszeresen tett nagylelkû felajánlásokat a megyének.
A Kiss Gábor könyvtárigazgató vezette tudományos ülésen
nyolc elõadás hangzott el, olyan
változatos témákban, mint például hogy hogyan próbálta Széchenyi István fellendíteni a zalai
lótenyésztést (Béres Katalin fõmuzeológus – Göcseji Múzeum). Széchenyi e területen
véghezvitt kísérlete jól példázza
a reformkor polgári átalakulásá-

nak nehézségeit is. Mint azt a
történész elmondta: a gróf kísérletei nem hoztak áttörõ sikert a
zalai lótenyésztés terén, pedig
még a legjobb ménjét (Titánt) is
a megyének ajándékozta. A vármegyének volt ugyan ménese,
de ennek fenntartása sokba került, és nem volt éppen nyereséges vállalkozás. Széchenyi fejlesztési elgondolásai pedig nem
sok eredménnyel jártak.
A grófot amúgy országos viszonylatban is furcsán méregették, mikor angliai mintára szabályozni szerette volna a lóversenyeket, és lótenyésztõ egyesületet hozott létre. Kezdetben „angolmániával” is vádolták újító tetteit.
Kaján Imre múzeumigazgató
(Göcseji Múzeum) a zalai vízszabályozások, vízrendezések
szintén vitákkal tarkított történéseibe vezette be a hallgatóságot. Az összefogás, társulás, na
és a víz szakszerû összegyûjtése helyett azonban a Balaton vizének „lecsapolását” sürgették a
helyi birtokosok. Az igazgató elmondta: Széchenyi korában a
vízszabályozás nem volt sikertörténet. Annak ellenére, hogy
több ezer hold földet „posványosított el” állandó jelleggel a kiáradó Zala. A helyzetet nehezítette,
hogy az akkori mérnökök státusza nem volt olyan mértékû,
hogy egy birtokossal vitatkozhattak volna. Sok jövõbe mutató elképzelés így elsikkadt.
A konferencia további részében szó esett még többek között
a balatoni gõzhajózás elindításáról (dr. Gyimesi Endre nyugalmazott címzetes igazgató – MNL
Zala Megyei Levéltára), Széchenyi és a zalai reformellenzék viszonyáról (Molnár András levéltár igazgató – MNL Zala Megyei
Levéltára), valamint Széchenyi
és Deák kapcsolatáról (Kiss Gábor igazgató – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár).
A tudományos tanácskozáson a házigazda intézmény nevében dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
mondott zárszót.

jét és hátulját – figyelemfelkeltõnek kell lennie, tükröznie kell azt,
amirõl a könyv szól, és hát az sem
utolsó szempont, hogy izgalmassá
tegye a témát. Meg kell felelni bizonyos tipográfiai és grafikai szabályszerûségeknek is, valamint a
megrendelõ igényeinek. Hogy
mindezek után, milyen elemek ke-

táns fejfák, de a vidék inkább katolikus, így elhatározták, hogy a létesítendõ parkban a Kárpát-medencei sírjeleknek és fejfáknak állítanak emléket. Készítésük során
persze kiderült az is, mennyire iz-

vajdasági fejfákról nem kaptuk
meg idõben a dokumentációt, így
õsszel Nagy Béla, az egyesület alelnöke a tanítványokkal együtt készít belõlük hármat. Jövõre a Tiszántúl, a Felvidék és Észak-Magyarország kerül sorra, ami nagy
feladat, mert az e vidékre jellemzõ
fejfák igencsak gazdagok mintázatukban, formájukban.
Az ünnepségen Vadvári Tibor,
Zalaegerszeg alpolgármestere kö-

hogy a zalaegerszegi országos
fejfafaragó tábor tevékenysége, a
cél, a Kárpát-medencei sírjelek és
fejfák emlékparkjának létrehozása, óriási jelentõséggel bír.
Amíg ez létrejöhet, addig is a
Zalaegerszegen készült fejfák egy
szélesebb közönség elõtt mutatkozhatnak be 2017-ben.
Juhász András váci fafaragó
népi mûvész, aki harmadik alkalommal vett részt a táborban, elmondta:, 2017 a reformáció 500
éves jubileuma. Ebbõl az alkalomból jövõre mintegy harminc fejfát
állítanak ki a Budai Várban, az
augusztus 20-ához kötõdõ Mesterségek Ünnepén. A négynapos
rendezvényen sokan megismerhetik a zalaegerszegi famûves tá-

galmasak és gazdagok a fából faragott õsi keresztek is.
– Ezek zöme egyébként északmagyarországi – fûzte hozzá
Skrabut Éva. – A mostani táborban
Pest, Bács-Kiskun megyére valamint a Délvidékre jellemzõ fejfákat
készítettek a fafaragók. Mivel a

szöntötte az alkotókat és a szervezõket. A kopjafa- és fejfaállítás
szokásainak megismerése egyedülálló kultúrkincs, hangsúlyozta.
A fejfa mûvészi kivitelezésû, archaikus jellegû faragott sírjel, a hagyományos népi temetkezések
legfõbb tárgyi kelléke. Kiemelte,

bor alkotóinak az õsi fejfák megõrzésére irányuló munkáját.
Nagy Béla fafaragó az egyesület nevében jelképesen átadott
egy fejfát Vadvári Tibornak, melylyel az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója elõtt
kívánnak tisztelegni.

JÖVÕRE A BUDAI VÁRBAN LESZNEK
24 ÚJ FEJFA KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FAMÛVES TÁBORBAN

 A most elkészített 24 fejfával immár 54-re bõvült a fejfák száma
a Gébárti Kézmûvesház udvarán, ahol a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület szeptember 5–10. között negyedik alkalommal
adott helyet az országos famûves tábornak. A találkozó az új fejfák bemutatásának ünnepségével zárult.
– AL –
Skrabut Éva elnök felidézte,
hogy az országos mozgalom hat
évvel ezelõtt ismét elhatározta,
hogy a fafaragó társadalom szakmai összefogása céljával rendszeresítik a találkozókat. Így került sor
2013-ban arra a táborra, melynek
témája a vájt edények készítésének õsi technikája volt. Ennek sikerén felbuzdulva javasolták a fafaragók, hogy legyen minden évben tábor és kétévente konferencia.
– Ezt követõen rendeztünk egy
konferenciát annak okán, hogy az
általában emlékoszlopokként felállított kopjafák díszítményeiben sok
az ellentmondás az eredetiekhez
képest. 2014-ben a tábort már a
fejfák készítésének szenteltük az
új ismeretek alapján, mellyel országos példát is kívántunk mutatni. Ebben mindenképp elõremutató lenne egy fejfa emlékpark kialakítása itt a kiserdõben, ami egyébiránt már korábban megfogalmazódott célja, vágya az egyesületünknek.
Elsõ alkalommal a Göcsej és
az Õrség õsi fejfáit készítették el,
melyek motívumai a legvisszafogottabbak az országban. Ekkor
már belefogtak a dunántúli fejfák
feldolgozásába, amit 2015-ben fejeztek be. Mivel ezek mind protes-
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KEVESEBB CSAPAT, DE NÍVÓS A MEZÕNY EGYELÕRE VÁLTOZATLAN KERETTEL A ZTE RK
47. KOSÁRLABDA GÖCSEJ KUPA

 A hét végén, szeptember 23–25-én rendezik meg Magyarország
egyik legrégebbi kosárlabda felkészülési tornáját, a most Forest
47. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa Zalaegerszegre keresztelt hagyományos viadalt. Dr. Villányi Antal fõszervezõ, a Zala
megyei szövetség elnöke beszélgetésünk elején egy kis múltidézést tartott.
– Lehetne akár 51. a
mostani Göcsej Kupa, mivel a hölgyek számára
négy évvel elõbb már
megrendezték – mondta
dr. Villányi Antal. – Kezdetben ugyanis a nõi kosárlabda komolyabb színvonalat képviselt a városban, mint a férfi. Négy év
után gondoltuk, hogy a
két nem számára együtt
rendezzük meg a tornát.
Nem mi találtuk ki a Göcsej Kupát, de akkoriban
dívat volt az ország egyegy tájegységérõl elnevezni egy tornát. Idõvel a
Göcsej Kupa nemzetközivé vált, a külföldi csapatok is szívesen vettek részt az ese- gyar állandó szereplõk közük a
ményen.
Falco és PVSK saját tornáján szeDr. Villányi Antal elmondta, repel. A nõknél a Gyõr csapata az
hogy az idei évben kevesebb lesz utolsó pillanatban visszalépett,
a csapatok száma. Okát abban lát- ugyanis
a
Rába-partiak
ja, hogy egyre több csapat szerve- Jekatyerinburgba kaptak meghízi meg a maga felkészülési torná- vást egy rangos nõi tornára, ameját, amely korántsem tekint vissza lyen már szerepelt a Sopron és a
több évtizedes múltra, mint a Gö- PVSK csapata is. Szerencsére sicsej Kupa. A másik ok: a férfiaknál került a helyére egy rangos külföla FIBA elõször elõselejtezõre di csapatot szerezni.
kényszerítette a nemzetközi kupá– Változik a lebonyolítás formában induló Körmend, illetve Sop- ja, a nõknél és a férfiaknál egyron csapatát, így kiesett két állan- aránt 4–4 csapat indul, és körmérdó Göcsej Kupa-résztvevõ. Ké- kõzéses rendszerben bonyolódik
sõbb ugyan felülbírálta álláspont- le a torna – folytatta dr. Villányi Anját a nemzetközi szövetség, de a tal. – Kevesebb lesz a csapatok
Sopron és a Körmend már nem létszáma, de a színvonallal nem
vállalta a részvételt. A további ma- lesz gond. Nem lesz elõre lefutott

FOREST
47. NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA GÖCSEJ KUPA
ZALAEGERSZEG
2016. SZEPTEMBER 23. PÉNTEK

14.00
15.45
17.30
18.00
19.45

Vasas Akadémia–MAFC
Atomerõmû Szekszárd–ZTE NKK
Megnyitó
Zalakerámia ZTE KK–Astrum Levice (SVK)
PEAC-Pécs–Play Off Sarajevo (BIH)

2016. SZEPTEMBER 24. SZOMBAT
14.00
16.00
18.00
20.00

Astrum Levice (SVK)–Vasas Akadémia
ZTE NKK–PEAC-Pécs
MAFC–Zalakerámia ZTE KK
Atomerõmû KSC Szekszárd–Play Off Sarajevo
(BIH)

2016. SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP
10.00 Play Off Sarajevo (BIH)–ZTE NKK
11.45 PEAC-Pécs–Atomerõmû KSC Szekszárd
13.45 MAFC–Astrum Levice (SVK)
15.40 Vasas Akadémia–Zalakerámia ZTE KK
17.15 Eredményhirdetés.
A rendezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Nyíregyházi TK 8:0 (3424-3092)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Szentesi TE–ZTE ZÁÉV 1:7 (2810-3069)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Szegvár.
ZTE FC–Szolnoki MÁV FC 3-2 (2-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Diósgyõri VTK–ZTE FC 8-0 (5-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Miskolc.
Tatabánya FC–Tarr Andráshida SC 1-1 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Tatabánya, 250 nézõ.

mérkõzés. A hölgyeknél a PEAC
Pécs csapata és a Szekszárd
együttese tovább erõsödött a nyári átigazolási szezon során. A nõi
mezõnyt nemzetközivé teszi a
bosnyák bajnok Playoff Szarajevó.

A ZTE NKK átalakuláson ment keresztül, az edzõmérkõzések alapján úgy néz ki, jó csapatuk lesz. A
férfiaknál a MAFC patinás klub,
elég az idõsebb kosárlabda-rajongóknak a Bp. Honvéd–MAFC csatákra emlékezni, az újonc Vasas is
szívesen vállalta a fellépést, amely
az edzõmérkõzések alapján jó
csapattá érhet. Felkészülési mérkõzésen a Zalakerámia ZTE csapatát is legyõzte. A nemzetközi jelleget a szlovák Astrum Levice képviseli. Érdemes lesz tehát kilátogatni a kosárlabdabarátoknak a
három nap során a Városi Sportcsarnokba, minden bizonnyal
színvonalas mérkõzéseket láthatnak.

MINIMÁLIS CÉL A DOBOGÓ ALSÓ FOKA

 A tavalyi bajnokságban a röplabdázók másodosztályában a
harmadik helyen zárt a ZTE RK férficsapat. Az együttes már javában készül az új idényre, de a bajnoki rajt pontos idõpontja még
nem ismert. Annyit tudnak, hogy októberben kezdõdik a sorozat.
– Az elmúlt bajnokságban az
utolsó fordulóban szereztük meg a
bronzérmet – tekintett vissza az elmúlt idényre Merth Attila, a ZTE
RK elnöke. – A nyáron jött a menetrend szerinti strandröplabdaidény. A gyermek korosztály –
akárcsak az elmúlt esztendõben –
Balaton-parti Erzsébet-táborban
vett részt. A junioroknak is rendeztünk tornát az AquaCityben. A felnõttek szintén itt szerepeltek, nyílt
bajnokság keretében. A végsõ
gyõztest és a dobogósokat díjaztuk, de fordulónként is elismertük a
legjobbak teljesítményét. Szeptember elején bonyolítottuk le a
Horváth Csaba-emléktornát, amelyen nemcsak egykori kiváló játékosunkról emlékeztünk meg, hanem azokról az egykori ZTE-röplabdázókról, akik már szintén nincsenek közöttünk. Ez az emléktorna jól szolgálta a csapatok felkészülését.
– Történt változás a játékoskeretben a nyár során?
– Egyelõre nincs új játékosunk.
Nálunk is mûködik Ausztria elszívó
hatása. Megállapodtunk egy jó képességû játékossal, de õ közben
kapott egy osztrák ajánlatot, amivel mi nem tudtunk versenyezni.
Az átigazolási szezonnak nincs
vége, még érkezhet valaki. Annak
örülök, hogy a tavalyi együttes
együtt maradt, távozó nincsen.
Sajnos, Bognár Ákos személyében van sérültünk. Nem tudjuk,
hogy mûtét után számíthatunk-e
rá. Örvendetes, hogy a junioroknál

ZALAI TÁJFUTÓÉRMEK
TERÜLETI VERSENYEKRÕL
 A nyár végén több olyan felkészülési versenyen vettek
részt a zalai tájfutóklubok, melyek már az õszi bajnoki versenyekre készítik fel a sportolókat. Szombathelyen három futamban – két rövid és egy normál távún – regionális ranglistafutamot rendeztek.
A zalaiak jobb eredményei.
F10D: 1. Mézes Botond Csegõ
(Göcsej KTFE), 3. Nagy Levente
(Göcsej KTFE). F16B: 3. Takács
Ticián (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F18B: 1. Jacsev Sámuel (Göcsej
KTFE). F21B: 1. Szalay Levente
(Göcsej KTFE), 2. Kiss Kornél
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Molnár
Barnabás (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F35B: 1. Fehér Ferenc (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. McCarthy
Brian (TRIÓ Egerszeg ZTC). F70:
1. Vajda László (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N10D: 1. Czigány Emma
(Göcsej KTFE). N12C: 1. Csiszár
Gyopár (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N16B: 1. Rövid Boglárka (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. Mázsa Zsófia
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N18B: 1.
Dely Virág (TRIÓ Egerszeg ZTC),
Bódi Doroti (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N21B: 1. Császár Éva (Göcsej KTFE), 2. Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 3. Czigány Anna
(Göcsej KTFE).
***
Az egykori zánkai úttörõváros, ma Erzsébet Üdülõközpont
és Tábor adott otthont a
Veszprém–Vas–Zala megye három bajnoki versenyének, melyet a TRIÓ Egerszeg ZTC rendezett. A rövid távú bajnokságon, két futamban több mint
250-en álltak rajthoz, a sprintváltó- és csapatbajnokság 4–4
kategóriájában 41 csapat mérte
össze tudását.

A TRIÓ Egerszeg ZTC dobogós eredményei a rövid távon.
F16B: 1. Fekete Sámuel, 2. Takács Ticián, 3. Csiszár Barnabás. F21B: 3. Kiss Kornél. F40:
1. Uhlir Péter. F50: 3. Erdõs Gábor. F70: 1. Horváth Zoltán.
N12C: 3. Csiszár Gyopár.
N16B: 3. Rövid Boglárka. N18B:
2. Bódi Doroti, 3. Dely Virág.
N21B: 3. Sárecz Éva. N40: 2.
Uhlir Tímea.
A Göcsej KTFE dobogós
eredményei a rövid távon.
N14B: 3. Tarsoly Panka.
N16B: 2. Takács Szilvia.
Sprintváltó zalai dobogósai.
V18: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Fekete Sámuel, Bódi Doroti,
Takács Ticián), 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Csertán András,
Dely Virág, Csiszár Barnabás).
V40: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Uhlir Tímea, Vajda László, Uhlir
Péter).
Csapatbajnokság zalai dobogósai. V14: 2. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Molnár Botond, Molnár
Levente, Csiszár Gyopár). V18:
1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Fekete
Sámuel, Bódi Doroti, Takács
Ticián), 2. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Csertán András, Dely Virág,
Csiszár Barnabás). V21: 2.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Szabó
Ágnes, Verebélyi Zsolt, Sziva
László). V40: 1. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Uhlir Tímea, Vajda László,
Uhlir Péter).

3–4 tehetséges játékossal rendelkezünk, õk már a felnõttek között
is megmutatták magukat. Akkor
sem esünk azonban kétségbe, ha
nem sikerül igazolnunk. A bajnokságban a férfiaknál három csapattal indulunk, felnõttekkel, juniorokkal és serdülõkkel. Nõi csapatot is
szerveztünk, nagyon erõs együttessel indulunk a dunántúli bajnokságban.
– Hány csapat indul a férfi
másodosztályban?
– Sajnos, idén sem jött össze a
kétcsoportos bajnokság. Öt együtA 2016. szeptemberi 13-i
számunk 7. oldalán Továbbra
is támogatják a tájfutókat címû
írásunkban Simon Zoltánnnak,
a Trió Egerszeg Kft. ügyvezetõjének nevét tévesen Simon Lászlónak írtuk.
Az elírásért elnézést kérünk!

tes indul a másodosztályban: a
Gyõr, a Nyíregyháza, a Szeged, a
Székesfehérvár és mi, miután
utolsó pillanatban a Miskolc viszszalépett. Sajnos, sokat kell utaznunk, ami fárasztó lesz, és a költségvetésünket is nagyon megterheli.
– Biztosítottak a mûködés
feltételei?
– A mûködéshez szükséges
anyagiak a rendelkezésünkre állnak. Az elmúlt évi évzárónkon
Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, hogy a ZTE RK gazdálkodása mindig is példás volt. Az önkormányzattól kapott pénzekrõl
pontosan el tudunk számolni. A
város mellett kisebb szponzorok
segítik mûködésünket. Minden
csapatunknak csak a játékra kell
koncentrálnia. Létesítményhelyzetünk is rendezõdött, minden
csapatunk önállóan dolgozhat,
senkivel nem kell a közösködnünk.
– Tervek az új idényre?
– A dobogó harmadik fokát jó
lenne idén is megcsípni, de még
bizakodom, hogy tudunk erõsíteni,
és akkor még harcban lehetünk
akár a legfényesebb éremért.

MARAI

KAROSSZÉRIA

• 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
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 Hogyan lehetne véget vetni a
várost visszatérõen érintõ, csapadékvíz által okozott elöntéseknek, a zalaegerszegiek által
többször felvetett problémáknak? Balaicz Zoltán polgármester erre a kérdésre kért választ,
illetve egy projekt kidolgozását
Arnhoffer Andrástól, a Zalavíz
Zrt. elnök-vezérigazgatójától.
– Nem kellett sokat gondolkodni a megoldáson, egy út van, azon
indultunk el. Készítettünk egy
szakmai anyagot, melyet a város
vezetése elfogadott, és megbízta
Zalavíz Zrt.-t az elõkészítés koordinálásával – tájékoztatott a vezérigazgató.
– Mi a megoldás?
– Integrált (bel- és külterületi)
csapadékvíz-gazdálkodás. Hangsúlyozom, nem csapadékvíz-elvezetés, hanem a vízzel való gazdálkodás.
Zalaegerszeg a Zala folyó partján fekszik. A Zala a környéken lehullott összes csapadék befogadója, a víz a város elvezetõrendszerén keresztül éri el a folyót. Régen
az volt a tervezési elv, hogy minél
gyorsabban levezessék a vizet a
befogadóba. Ennek a célnak tökéletesen meg is felel az elvezetõrendszer, ez a rendkívüli eseteknél
is látszott, hiszen az esõ intenzitásának csökkenését követõen körülbelül fél óra alatt elfolyik az utcákon felgyülemlett víz. A kapacitás
sajnos már nem elég ilyen szélsõséges esetekben, melynek két
egyszerû oka van: Az egyik, az elmúlt évtizedek fejlõdési iránya, a
vízzáró felületek drasztikus növekedése, és ez a külterületeken is
igaz. Ehhez hozzájárul még, hogy
a „hegyekben” kiépült a vízellátás,
egyre kevesebben gyûjtik az esõvizet. Ez a két dolog együtt növelte a mennyiséget és felgyorsította
a víz lefolyását. Egyszerre érkezik
egy nagy árhullám a város rendszerére, hiszen a Zala folyót kere-

Kitekintõ

HOGYAN GAZDÁLKODJUNK JÓL A CSAPADÉKVÍZZEL?
JÚNIUS 5.: A LEESETT VÍZMENNYISÉG TÖBB VOLT, MINT A VÁROS ÉVES VÍZFOGYASZTÁSA

si a víz. A másik, sokkal nagyobb
befolyással rendelkezõ ok, a régióban megszokott csapadékesemények változása: soha nem tapasztalt nagy intenzitású esõ. Az éghajlatváltozás hatása már itt van.
Hogy szemléltessem: a június 5-i
esetnél, az elsõ órában több mint
4 millió m3 (4 milliárd liter!) víz hullott Zalaegerszegre, mely egy órán
belül elért a legtávolabbi pontról is
a belvároshoz, óriási árhullámot
okozva az elvezetõrendszeren. Ez
egy valódi vis maior-helyzet, elháríthatatlan. A OMSZ szakvéleménye alapján ez egy 50–100 év közé esõ visszatérési idejû esemény
volt. Ez a vízmennyiség egyébként
több mint a város éves vízfogyasztása. És ez egy óra alatt esett!
Még érthetõbben: ennyi vizet a Zala folyó átlagos vízhozammal 8
nap (!) alatt vezet le!
Ilyen mennyiségû víz elvezetéséhez ki kellene cserélni gyakorlatilag az összes városi vezetéket,
többszörös átmérõjûre. Ez olyan
drága lenne, hogy kivitelezhetetlen. Szerencsére felesleges is,
mert az integrált vízgazdálkodás
fejlesztésével van sokkal kedvezõbb megoldás.
Újra gondoljuk a vízgyûjtõ területek levezetési irányait, az árhullámokat visszatartjuk, lassan engedjük le, és/vagy hasznosítjuk, pl.
öntözõvíznek. Egyszerû és szemléletes példa a neszelei probléma.
Az Ilosfai és Neszelei utca vezeti
le egy nagy vízgyûjtõ területrõl a
vizet a Zalába, rendszeresek az elöntési problémák. Megoldás lehetne egy további nagy átmérõjû csatorna építése. De ennél van ol-

csóbb és kedvezõbb hatású megoldás. Eleve nem erre a területre
engedjük a vizet a teljes vízgyûjtõ
területrõl, hanem átvezetjük a
Gébárti-tó vízgyûjtõ területére. Ezzel nem csak a neszelei elöntési
problémákat oldottuk meg, hanem
javítjuk a tó vízutánpótlását.
Ugyanis hosszú távon a Gébárti-tó
vízhiánnytól fog szenvedni, pont
az éghajlatváltozás miatt.
– Hol tart a projekt elõkészítése?
– Nem a régi racionális, azaz
tapasztalatokra épülõ kézi számítási módszerekkel alapozzuk meg
a mûszaki beavatkozásokat, hanem tényekkel, mért értékekkel.
Egy évig készült a modell. Feltártuk a város teljes elvezetõrendszerét, újra mértük a magassági és
egyéb paramétereket. Szükséges
volt, mert fõleg a régebben készült
nyilvántartások nem mindig a valós állapotot tartalmazták. Kameráztunk, ha kellett búvárt is bevetettünk. Most pontosan ismerjük a
rendszert. Fontos megemlíteni,
hogy ilyen magas szintû integrált
digitális lefolyási modellel még
nem sokan rendelkeznek. Sopron
városa, Veszprém egy vízgyûjtõ
területe. Külföldön Prága és Koppenhága.
A modell segítségével meghatároztuk a problémák megoldására
a lehetséges mûszaki alternatívákat. Mostantól elõre és pontosan
tudjuk, hogy ha beavatkozunk bárhol az elvezetõrendszeren, az milyen hatással van a teljes rendszerre. Ha például tervez valaki
egy nagy felületû parkolót vagy
épületet a Landorhegyen, meg

tudjuk mondani, hogy annak az
esõvíz-elvezetésre gyakorolt hatása mit okoz a Petõfi utcában, vagy
máshol.
Készül a megvalósíthatósági
tanulmány, a befejezését elõrehoztuk szeptember végére, figyelembe véve, hogy az események
sürgetik a mielõbbi megoldást.
– Mire várható a megoldás?
– A megvalósíthatósági tanul-

a variációk közül melyik lesz az
optimális a modellezés és a költségszámítások alapján.
A megtérülésnél nagyon sok
szempontot figyelembe lehet venni, de ezek közül nem minden számítható egzakt módon. Az egyik
legnagyobb tényezõ, az elmaradt
elöntések miatti károk jelentõs részének elmaradása. Ezek a károk
jelentkeznek magánszemélynél,

Arnhoffer András

mány birtokában el lehet kezdeni a
pályázati forrás felkutatását. Több
irány is létezik, meg fogjuk próbálni az összes lehetõséget. Én személy szerint optimista vagyok,
mert a projekt tökéletesen illeszkedik az EU fejlesztési stratégia fõ
céljaihoz és elvárásaihoz: felkészülés a klímaváltozás hatásaira,
és gyors megtérülés gazdasági
szempontból.
A projekt pontos költségét
szeptember végén tudjuk meg,
becslésem szerint 5–10 milliárd forint között lesz, attól függõen, hogy

vállalkozásoknál, önkormányzati
intézményeknél és a helyi infrastruktúrában. A másik a Balaton
vízminõségére gyakorolt pozitív
hatás, mely a turisztikai hatásaival
is figyelembe veendõ, függetlenül
attól, hogy nem Zalaegerszegen
csapódik le az eredmény. Ezenkívül még fontos hatása van a vízgazdálkodásnak a helyi vízháztartásra, befolyásolja a mikroklímát.
Ennek hatása az energiafogyasztásban is jelentkezik, a fûtés és
légkondicionálás terén hozhat néhány százalék megtakarítást, ami

városi szinten nem kevés. És
összességében 70 ezer embert
érintene pozitívan a projekt.
Célkitûzés, hogy 2017-ben pályázatot nyerjen a város, így a
megvalósítás 2019–20-ban befejezhetõ.
– A projekt befejezéséig készülhetünk több, június 5-hez
hasonló elöntésekre?
– A modell eredményeit felhasználva a projekttõl függetlenül
már az önkormányzat végzett beavatkozásokat, ill. készítünk elõ további feladatokat is. Átalakításra
kerülnek olyan mûtárgyak, melyek
szûk keresztmetszetként hozzájárulhatnak az elöntésekhez. A meglévõ záportározókon is végzünk finomhangolási munkákat. A csapadékelvezetés mûködtetésében júliustól a Zalavíz Zrt. is nagyobb
szerepet kap a karbantartási feladatok terén. Véleményem szerint
az elöntések mértékét tudjuk befolyásolni, csökkenteni.
Ehhez persze a Zalaegerszegen élõk is hozzá tudnak járulni
azzal, ha elvégzik az árok- és
egyéb tisztítási kötelezettségeiket.
Az is nagy segítség lenne, ha egyre többen gyûjtenék a csapadékvizet öntözési célra, ezzel a kialakuló árhullámot lehet csökkenteni,
pont a legfontosabb szakaszban,
az esõ elsõ 5–10 percében. Továbbá a burkolatépítésnél a vízáteresztõ megoldásokat kell a jövõben alkalmazni. Nagyon jó mûszaki megoldások léteznek ma már.
Amit mindenképpen szeretnék
megemlíteni: számomra megdöbbentõ, mennyien hajtanak be jármûvekkel a 20–40 cm-es vízbe.
Komoly kár keletkezhet az autóban, ha pl. a nyomás alatti csatorna ledobja a fedlapot, és aknába
hajtanak. És nagyon komoly a belesetveszély is ilyenkor! Célszerû
kerülni a magasabban fekvõ utcák
felé, vagy ott megvárni azt a 20–40
percet, amíg levonul a víz – fogalmazott Arnhoffer András.

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2016. szeptember 20.

MEGSZÉPÜLT A VÁROS DÍSZTERME

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS
JÓTÉKONYSÁGI FÕZÉSBÕL
330 EZER FORINT

 A X. Kertvárosi Vígasságok rendezvény az idén különösen jól
sikerült, szórakoztató és jótékonysági programok is várták az érdeklõdõket. A jótékonysági fõzésbõl 330 ezer forint folyt be, melyet sajtótájékoztató keretében adtak át a Légzõszervi Beteg
Gyermekekért Alapítvány számára.

KÖZGYÛLÉSEK, KONFERENCIÁK ÉS ESKÜVÕK MÉLTÓ HELYSZÍNE

 A nyár folyamán megújult a város díszterme. Néhány hónapos
közgyûlési és házasságkötési szünetet követõen szeptember
15-tõl újra lehet rendezvényeket szervezni a levéltár épületében
lévõ impozáns terembe.
– pet –
Az õszi évad elsõ közgyûlését
megelõzõen Balaicz Zoltán polgármester kalauzolta körbe a sajtó
képviselõit a megújult Díszterembe, felelevenítve a ház építésének

körülményeit. Na, és a korabeli
igényt, aminek következtében létrejöhetett Zalaegerszeg egyik legszebb, leghangulatosabb helyisége.
Elhangzott: a város, illetve a
megye díszterme korábban a vármegyeháza (ma törvényszék)

épületében mûködött. Ez a terem
ma is létezik, és gyakorta vannak
ott is események, bár befogadóképessége kisebb, mint a kvártélyház szomszédságában lévõ teremé. Amikor 1872-ben megtörtént
a közigazgatás és az igazságszol-

gáltatás kettéválasztása, a régi
vármegyeházát a zalaegerszegi
királyi törvényszéknek engedték
át. A vármegye hivatalai pedig –
az 1770-es évektõl különféle célokra használt – kvártélyház épületébe költöztek.
A törvényszék épületében lévõ

termet azonban még sokáig közösen használta a két hivatal, hiszen
más – közgyûlések és nagyszabású események lebonyolítására –
alkalmas terem nem volt a városban. Ez a terem azonban lassan
kezdett kicsi és szûkös lenni, sõt a
vármegye hivatalai a kvártélyház
helyiségeit egyre inkább kinõtték.
Ezért 1891-ben a kvártélyház melletti, tõle északra fekvõ telken egy
kétszintes,
eklektikus,
fõleg

neoreneszánsz stílusjegyeket viselõ „kismegyeházát” emeltek alispáni hivatal és levéltár céljára, a
kvártélyház udvarán pedig ekkor
építették fel a vármegye új, neoklasszicista stílusú közgyûlési termét, mely a levéltár lépcsõházához csatlakozott.

1872-tõl kezdõdõen – funkciójából következõen – a kvártélyházat
nevezték vármegyeháznak vagy
megyeházának, egészen a vármegye fennállásáig, 1950-ig. Az ötvenes évektõl egyre ritkábban használták a termet, majd egy ideig levéltári raktárnak adott otthont. A rendszerváltozást követõen, Bogár Imre
polgármestersége alatt vetõdött fel a
gondolat, hogy a város közgyûléseit
ismét e teremben kellene tartani. Ez
1994 óta így is zajlik.
A polgármester elmondta: azóta sok idõ eltelt, és a terem bizony már erõsen felújításra szorult, ráadásul sokszor kaptak olyan
jelzést is, hogy klimatizálni is kellene a helyiséget. A város dísztermének felújítási munkálatai júliusban kezdõdtek, és az elmúlt héten
fejezõdtek be. A beruházás összköltsége közel 50 millió forint volt.
A rekonstrukció részeként sor került a terem és a hozzá kapcsolódó helyiségek, valamint a levéltár
lépcsõházának festésére, parketta
csiszolására, lakkozására. A díszterem klímaberendezést kapott,
megújultak ezenkívül a kárpitos
székek, függönyök, asztalok és radiátorok. De villanyszerelést,
nyílászárócserét is végeztek.
Balaicz Zoltán úgy látja, hogy a
megszépült terem újra méltó otthona lesz nemcsak a közgyûléseknek, hanem a házasságkötéseknek, történeti konferenciáknak
és egyéb, a város szempontjából
rangos eseményeknek is.

Fotó: Seres Péter

Az adományátadáson Balaicz
Zoltán polgármester elmondta: a
közelmúltban több jótékonysági
akció volt, melynek eredményeképpen alapítványokat, egyesületeket segítettek a befolyt pénzösszegbõl. Zalaegerszeg ezzel a
példamutatása a segítség és
összefogás városa. Minden jó cél
érdekében összefognak a kisközösségek és a magánemberek. A
közösségi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK igazgatója
és Dala Hajnalka, az Apáczai VMK
közmûvelõdési csoportvezetõje.
Mint elhangzott, a közelmúlt jótékonysági programjainak jók a
visszhangjai, és a résztvevõk folytatásra érdemesnek tartják a segítségnyújtásnak ezt a formáját.
A 330 ezer forintot az alapítvány nevében dr. Kopeczky Ildikó
és Bangó Gyuláné az Asztmaklub
elnöke köszönte meg. A kertvárosi
rendezvény fontosságáról, a kö-

zösségi összefogás sikereirõl
Galbavy Zoltán, Orosz Ferencné
és Bognár Ákos a városrész önkormányzati képviselõi szóltak.

DÖNTÉSEKRÕL
A város közgyûlése Kaján
Imrét 2016. október 10-tõl
2020. december 31-ig terjedõ
határozott idõtartamra megbízza a Göcseji Múzeum magasabb vezetõi beosztásának ellátásával.
***
Zalaegerszeg csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati
Rendszer
2017. évi fordulójához. Az önkormányzat bõvítette a rászorulók körét, így mintegy 100 fiatal
pályázhat az ösztöndíjra, melyre 9 millió forinttal többet költ a
város.

FELHÍVÁS
A

2016/2017. TANÉV SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

JUBILEUMI KERTVÁROSI VIGASSÁGOK
SZÍNES PROGRAMOK CSALOGATTÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET

 Megújult, kibõvített programmal várták a 10. Kertvárosi Vigasságokra a környék lakóit a szervezõk. Érdeklõdõkben nem is volt
hiány sem a vetélkedõk, sem a jótékonykodás, sem a sportos és
kulturális programok terén.

pat szorgoskodott. Céljuk a légzõszervi betegségben szenvedõ gyerekek támogatása volt.
A jubiláló rendezvényen óriástorta elfogyasztására invitálhatott
– b. k. –
bálhatta egy rövid táncház alkal- Orosz Ferencné képviselõ, egyik
mával.
pékség felajánlásaként. Mellettük
A rendezvény már délelõtt kezSzép Bence nem szokványos még számos szponzor állt a rendetét vette egész napos
kosárlabda-bajnoksággal. Majd délután a zenés
programoké volt a fõszerep. Köztük sztárvendégként Pál Dénesnek tapsolhatott a közönség. A
2012-ben „Magyarország
hangjának” titulált fiatal
tehetség vegyes dalválogatásával, mély, öblös
hangjával láthatóan minden korosztály kedvére
tudott tenni.
Szintén felejthetetlen
produkciót nyújtott a
Pyros hagyományõrzõ
görög tánccsoport. Népviseletben lejtõ tagjait két
buzukis kísérte. Hazájuk
több tájáról hoztak bemutatót, s nem maradt el a
Óriástorta a Kertvárosi Vigasság rendezvényén.
mosogatáskímélõ program, azaz a több készletnyi tá- bûvészmûsora okozott még derût a dezvény mellé, melynek fõvédnönyértörés, rózsasziromesõ és per- délután folyamán, hétpróbás felada- ke Balaicz Zoltán polgármester, fõsze a szirtaki. A táncokat a vállal- tok vártak a harcos párokra. Közben támogatója pedig a kertvárosi önkozó szellemû közönség is kipró- a jótékonysági fõzésen számos csa- kormányzat volt.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ
kérelmére

A 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ
szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának
határideje, címe:
2016. október 14. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszerészesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan gi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zahátrányos helyzetû gyermekek
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
részére az alábbiak szerint:
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316930, 502-192, 502-193
A 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének lehetõsége:
A 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkeztetései
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres biztosításának módja:
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztáhelyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy hal- sa 12–13 óra között. (Ha az étel helyben történõ
mozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiánymeghatározottak szerint fennáll.
zása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)
A 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkeztetései biztosításának idõtartama:
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked2016. november 2., 3., 4.
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
(iskolai õszi szünet munkanapjai)
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 30. és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
2017. január 2. (iskolai téli szünet munkanapjai) helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
2017. április 13., 14., 18.
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
(iskolai tavaszi szünet munkanapjai)
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogaA 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkeztetései dási idõben terjesztheti elõ.
igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Ügyfélfogadási idõ:
Tagkollégium,
kedd, péntek: 8–12 óra,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy szerda: 13–18 óra,
Mihály Iskola volt kollégiumának étkezõje)
csütörtök: 13–16.30 óra között.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
(m2)
Átalszegett u. 23/A
Cím

A lh. fsz. 6.
A lh. fsz. 8.

38
34

Szobaszám

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Egyéb helyiségek

2016. OKTÓBER 1.

Szüreti mulatság Andráshidán (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

2016. OKTÓBER 1. 21 ÓRA

FRENK – szerzõi est egy szál gitárral (PopUp Cafe)

2016. OKTÓBER 3.

XX. Erdõk Hete programsorozat: igény szerinti hosszúságú
vezetett túrák elõzetes bejelentkezés alapján
Helyszín: Alsóerdõ, Zalaegerszeg

1
1

B lh. I/29.

36

1

B lh. I/30.

38

1

elõtér, konyha, kamra,
WC, erkély
elõtér, konyha, kamra,
WC, erkély
elõtér, konyha, kamra,
WC, erkély
elõtér, konyha, kamra,
WC, erkély

fürdõszobafürdõszobafürdõszobafürdõszoba-

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

188

7.144

188

6.392

188

6.768

188

7.144

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2016. október 21. (péntek).
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Szálláshasználó-kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén, várhatóan 2016. november 7-én. A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502139, vagy 92/502-140).

2016. OKTÓBER 3.

Idõsek világnapi rendezvény (Keresztury VMK)

2016. OKTÓBER 5–7.

Sport- és egészségnapok (Csácsbozsok, Izsák Imre
Általános Iskola)

2016. OKTÓBER 6. 18 ÓRA

Nemzeti megemlékezés Csány László szobránál

2016. OKTÓBER 6–30.

Megnyitó: „Szõttes- és kerámiavilág” (A Hevesi Népmûvészeti és Háziipari Szövetkezet és Fazekas Ferenc, Fazekas
Lajos, Fazekas István és ifjú Fazekas István nádudvari
fazekasmesterek kiállítása) Helyszín: Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ, Gönczi Galéria

2016. OKTÓBER 7.

XX. Erdõk Hete programsorozat: igény szerinti hosszúságú
vezetett túrák elõzetes bejelentkezés alapján
Helyszín: Alsóerdõ, Zalaegerszeg

2016. OKTÓBER 7-IG

Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: A jurta berendezési
tárgyai (A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület tagsága
által 1996-ban készített jurta berendezési és a jurta felújító
táborokban készült használati tárgyainak bemutatása.)

2016. OKTÓBER 7–9.

VI. Oktoberfest Sörfesztivál

2016. OKTÓBER 8. 9–13 ÓRA

Gardrobumm (Keresztury Dezsõ VMK)

2016. OKTÓBER 8. 15 ÓRA

V. Borút (csácsbozsoki kápolna)

2016. OKTÓBER 8. 20 ÓRA

Demjén 70 jubileumi nagykoncert a Városi Sportcsarnokban

2016. OKTÓBER 11. 17 ÓRA

Mosolyokra hangolva (Izsák Imre Általános Iskola)

2016. OKTÓBER 12. 19 ÓRA

JazzSzerda 2016617 – Gájer Bálint koncertje (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. OKTÓBER 13-IG

Ady '25 – Mûvésztanárok és öregdiákok közös jubileumi
tárlata (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. OKTÓBER 13.

Megnyitó: Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: Népi
játékok és bõrmunkák (Pozvai Andrea, a népmûvészet ifjú
mestere kiállítása). A tárlat november 16-ig látható.

2016. OKTÓBER 13. 17 ÓRA

Nõi-férfi archetípusok a párkapcsolatban – ismeretterjesztõ elõadás (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2016. OKTÓBER 15. 10 ÓRÁTÓL

LANDORJAM (Keresztury Dezsõ VMK)

2016. OKTÓBER 15. 14–18 ÓRA

Október tök-muri (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)

2016. OKTÓBER 15. 19 ÓRA

Révész & Závodi – Piramis évek... (Városi Sportcsarnok)

2016. OKTÓBER 15-IG

Rejtett képek '56 – Görgényi István festõmûvész kiállítása
(Keresztury Dezsõ VMK – Gönczi Galéria)

2016. OKTÓBER 16-IG

Tothmona Arte – Színre tárt világ – Tóth Mónika ujjal festõ
alkotó olajfestményeinek kiállítása a Mimosa Lounge falai
között.

2016. OKTÓBER 16. 9–13 ÓRA

Mozogj velünk! – Katus Attila Roadshow Zalaegerszegen a
Kölcsey-gimnáziumban

2016. OKTÓBER 16. 14–18 ÓRA

Õszi Nyitott Mûhelygalériák napja a Kézmûvesek Házában

2016. OKTÓBER 17-IG

Liszt Ferenc élete – Kiállítás a zene világnapja alkalmából
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2016. OKTÓBER 18. 18 ÓRA

Dr. Raffai Ernõ történész elõadása (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)

2016. OKTÓBER 18. 18 ÓRA

Október végi tiszta lángok – megzenésített költemény
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2016. OKTÓBER 19. 19 ÓRA

HELYI
KÖZLEKEDÉS
A város önkormányzata önként vállalt
feladatának ellátása érdekében a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének
közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására közbeszerzési eljárást ír ki.
***
Alapítványok támogatására is sor került
a közgyûlésen: A Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány fakultatív kurzus indítására
500 ezer forint, támogatást kapott. A Zalai
Mentésügyi Alapítvány családi piknik szervezésére 100 ezer, míg a Családfesztivál
Kulturális Mûvelõdési és Közösségi Alapítvány a Családfesztivál–16 rendezvényre
150 ezer forintot kapott az önkormányzattól.

Dr. Buda László Zalaegerszegen! Mit üzen a lelked?
Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban
(Helyszín: Art mozi)

2016. OKTÓBER 20. 14-18 ÓRA

Termelõi vásár (Art mozi)

2016. OKTÓBER 20-TÓL

Õszi termés kiállítás (Kamarák Háza) A tárlat november
25-ig látható.

2016. OKTÓBER 21. 17 ÓRA

Október végi tiszta lángok 1956–2016 – kiállításmegnyitó
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. OKTÓBER 21. 18 ÓRA

Emlékezés a zalai '56-os eseményekrõl (Andráshidai
Mûvelõdési Ház)

2016. OKTÓBER 22.

ZALA SPORT FEST (Városi Sportcsarnok)

2016. OKTÓBER 23. 17.30 ÓRA

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. OKTÓBER 24. 19 ÓRA

Dumaszínház – Hadházi László önálló estje (Art mozi)

2016. OKTÓBER 25. 17 ÓRA

Mit tud a hevesi esztováta és a nádudvari „Fazekas”korong? címû kiállítás megnyitója (Keresztury Dezsõ VMK
– Gönczi Galéria)

2016. OKTÓBER 27. 14 ÓRÁTÓL

Tök jó program mindenkinek! (Izsák Imre Általános Iskola)

2016. OKTÓBER 28. 16 ÓRÁTÓL

Töklámpás felvonulás a belvárosban

2016. OKTÓBER 28.

Blahalouisiana koncert (PopUp Café)

2016. OKTÓBER 29–30.

IX.

Westoriental

Hastáncfesztivál

és

családi

nap

(Keresztury VMK)
2016. OKTÓBER 30–31.

Kövi Szabolcs koncertje Zalaegerszegen pihenõszékekkel
(Dr. Medi Salz Egészségközpont)
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

Cím

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.
II/32.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

összkomfort

202

6.868

III/52.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

összkomfort

202

6.868

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. szeptember 23. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban
részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi
gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról
letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás
lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2016. október 3.).
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2016. SZEPTEMBER 26. (HÉTFÕ) 14.00 ÓRA.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon személyek és
családok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociálisan
nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak
nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2016. október 10-ig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban
Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5. szám alatt.
Telefon: 92/316-930, 30/693-3950
E-mail cím: csaladsegito@zalaszam.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a Köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról
szóló, többször módosított 46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati
rendelete 5. § (2) bekezdésére, mely szerint:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
– az ingatlan elõtti közterület (zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes
területének gondozásáról,
– az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-,
illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és
úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
2016. szeptember 1-jétõl az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a
közterületre kiültetett, valamint az ingatlanról kilógó növényzet állapotát, különös figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés
zavartalanságának biztosítására.

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december Az ösztöndíj igénylése:
2-i ülésén megalkotta a zalaegerszegi hallgatók- z A felhívás a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszenak adható „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi
gi Felsõoktatási Ösztöndíj igénylésre félévenFelsõoktatási Ösztöndíj pályázati feltételeit tarként kerül meghirdetésre, ennek alapján az
talmazó 27/2011. (XII. 02.) sz. rendeletét.
ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
z A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jeZalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
len pályázat kiírását követõen a 2016. októOktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a
ber 3. és október 15. közötti idõszakban
mai nappal pályázati felhívást tesz közzé a „Befeknyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Metetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Öszgyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kultöndíj támogatás elnyerésére.
turális Ifjúsági és Sportbizottságához. A posA felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót
tai úton feladott kérelmek esetében a feladás
az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt,
dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb
a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti halloktóber 15-én postára kell adni. A pályázati kigatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony
írás közzétételét megelõzõen és a kérelmek
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és köbenyújtási határidejét követõen beadott kérelvetelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
mek elutasításra kerülnek.
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított z A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatáegy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számírozott, Zalaegerszegen tanulmányokat folytató
tanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valahallgatók az 1. számú melléklet a 27/2011.
mint a hivatalosan igazolt rendkívüli események
(XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez for(így különösen betegség, baleset) miatti halasztás
manyomtatványon nyújthatják be kérelmüket,
idõszakai.
melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény
által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvéA pályázók köre:
nyes hallgatói jogviszony-igazolást.
A rendelet szerint felsõoktatási ösztöndíjban része- z A pályázók köre c) pontjában meghatározott
sülhet kérelme alapján az a
hallgatók legalább egy érvényesen befejezett
a) nappali tagozatos hallgató – lakóhelyétõl fügtanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kégetlenül –, aki Zalaegerszeg város közigazgarelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõtási területén mûködõ, bármely államilag elisoktatási ösztöndíjra a 2. számú melléklet a
mert felsõoktatási intézményben mûszaki mér27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendenök képzésen az elsõ diploma megszerzése
lethez formanyomtatványon. A kérelemhez
érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmácsatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallnyait (kód: ZM),
gatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a
lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal
b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappaegyenértékû és azonos információkat tartalmali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város
zó elektronikus dokumentumnak az illetékes taközigazgatási területén mûködõ, bármely állanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eremilag elismert felsõoktatási intézményben az
deti példányát, valamint – ha szükséges – a
elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA,
maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tavagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait
nulmányi osztály általi hivatalos igazolását is.
(kód: ZV),
Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy
c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legabból az érdemjegyek számtani átlaga kiszáalább egy félévet már sikeresen elvégzett napmítható legyen.
pali tagozatos hallgató, aki bármely államilag z A pályázók köre (a) és (b) pontjai alapján kérelelismert felsõoktatási intézményben az elsõ
met benyújtó hallgatók tanulmányi teljesítmédiploma megszerzése érdekében BSc/BA,
nyük alapján a (c) pontban meghatározott, tavagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait,
nulmányi eredményhez kötött felsõoktatási öszés a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi
töndíj elnyerésére is nyújthatnak be külön kéfélévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös
relmet. Ebben az esetben mindkét kérelemnél
számtani skálán érdemjeggyel minõsített tana benyújtáshoz szükséges dokumentumokat
tárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszakülön-külön csatolni kell azzal, hogy az egyik
ki és egészségügyi képzés esetén legalább
kérelemhez eredeti hallgatói jogviszony-igazo4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valalást, míg a másik kérelemhez annak másolati
mint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézpéldányát kell mellékelni.
mény hivatalos igazolása alapján az adott félA kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivamegszerezte (kód:T).
tala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni
írásban, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12
A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõok- és 13–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közöttatási Ösztöndíjra a felsõoktatási szakképzés- ti idõszakban.
ben részt vevõ diákok nem pályázhatnak.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai rez A pályázók köre a) pontjában meghatározott cepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg Megyei
esetben
15.000 Ft/hó Jogú Város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken:
z A pályázók köre b) pontjában meghatározott http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__
esetben
5.000 Ft/hó kulturalis_ugyek, valamint: http://zalaegerz A pályázók köre c) pontjában meghatározott szeg.hu/felsooktatas.
esetben
5.000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hóHumánigazgatási Osztály
napjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
döntést követõ hónap 15. napjáig.
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu

ÚJRA VÁRJA A SENIOR AKADÉMIA LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZER
KÖZELEDIK A BEIRATKOZÁS IDÕPONTJA
 2016. õszétõl a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg szervezésében és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával folytatódik a Senior Akadémia rendezvénysorozat.
Ebben a félévben a beiratkozásra a korábbi gyakorlattól eltérõen 2016. szeptember 20-án (kedden) kerül sor 13.00–15.00
óra között az Infocentrum nagytermében. (Zalaegerszeg,
Gasparich Márk u. 18/B.)
Várják a beiratkozásra a már aktív és a leendõ hallgatókat is.
Továbbra is kéthetente csütörtökönként színes elõadásokat kínálnak a senior korosztály tagjai számára. A programon a részvétel ingyenes, de beiratkozáshoz kötött. A programsorozat elsõ nyitóelõadására 2016. szeptember 22-én (csütörtökön)
14.00 órától kerül sor.
Minden kedves jelenlegi és leendõ résztvevõt sok szeretettel várnak a szervezõk.

PRÓBÁJA ZALAEGERSZEGEN
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2016. SZEPTEMBER 29-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) ÉS
SZEPTEMBER 30-ÁN (PÉNTEKEN) a lakossági riasztó valamint
riasztó-tájékoztató rendszer végpontjait és állapotát ellenõrzi.
A karbantartáshoz hozzátartozik a riasztóeszközök mûködõképességének a vizsgálata is, ami egy ún. hangos próbával jár
együtt.
A riasztó- és tájékoztatóeszközön a következõ szöveget
hallják majd a zalaegerszegiek:
„Figyelem! Figyelem! Önök a lakossági riasztó- és tájékoztatóeszköz hangos üzempróbáját hallják. A riasztórendszer mûködõképességét ellenõrizzük, a lakosságnak nincs teendõje.”
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

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

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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. szeptember 29., október 27.
Kék zsák: 2016. szeptember 30., október 28.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
•
•
•
•
•
•

Erdélybõl Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák:
magasvérnyomás, cukorbetegek, pajzsmirigy betegek teái
Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek stb.
Gyógynövényes fogkrémek, kézmûves szappanok, hévízi
gyógyiszap
Foszfátmentes mosószerek, mosogatószerek
Vegyszermentes takarítóeszközök
Azonnali nedvszívó képességû törölközõk gyerekeknek,
betegeknek is!
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z 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! z 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

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom

SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TELEFON:
06-30/247-0700

