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„Zalaegerszegen 2017 is nyu-
godt, békés, konstruktív év
volt, amiben hatékonyan és jól
lehetett a munkát végezni.
Olyan esztendõ volt, ahol a vá-
ros gyarapodni, a közösség pe-
dig erõsödni tudott” – fogalma-
zott Balaicz Zoltán polgármes-
ter a hagyományos újévi városi
fogadáson.

– Vadas Zsuzsa –

Az eseményen részt vett dr.
Palkovics László oktatási ügyekért
felelõs államtitkár, a zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya kormánybiz-
tosa, Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, Rigó
Csaba, a Közbeszerzési Hatóság
elnöke, dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott.  Évértékelésében Zala-
egerszeg polgármestere elmond-
ta: 2017-ben is erõsödött a gazda-
ság, és folyamatosan jöttek létre új
munkahelyek. A regisztrált állás-
keresõk aránya a 2014-es 4,7 szá-
zalékról 2017 végére 2,7 száza-
lékra csökkent. Ma már az önkor-

mányzatnak nem a munkanélküli-
ség problémáját kell kezelni, ha-
nem a munkaerõhiányt kell közös
összefogással megoldani. 

Befejezéséhez közeledik
Búslakpusztán az 1,3 milliárd fo-
rintos beruházással épülõ új hulla-
dékhasznosítási üzem, és hama-
rosan egy Észak-Zalát érintõ 3,5
milliárdos másik projekt is indul.
2017-ben közel 3 milliárd forint ér-
tékben zajlottak infrastrukturális
fejlesztések. A Vállalkozói Alap
beruházásait is tartalmazó másfél
milliárdos projekt elõkészítése és
tervezése lezajlott, így 29 helyszí-
nen kezdõdnek 2018-ban útfej-
lesztések. Emellett a szakembe-
rek tervezik a Zalaegerszeget az

M8-as úttal, Vasvárral összekötõ,
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
utat, a várost az M7-es autópályá-
val összekötõ R76-os, kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út esetében
pedig már a kivitelezõ közbeszer-
zése is megtörtént. 

Az elmúlt évben három olyan
nagy jelentõségû projekt indult el,
melyek Zalaegerszeg jövõjét,
Európa térképére való felkerülését
jelenti. Az elsõ a logisztikai köz-
pont és konténerterminál, melynek
megvalósításához a város elnyer-
te az elsõ 1,1 milliárd forintos
európai uniós keretet. A második,
hogy Magyarországon belül Zala-
egerszeg lett kijelölve az ötödik
generációs mobilhálózat, az 5G

tesztvárosának, míg a harmadik,
az európai szinten is egyedülálló,
42 milliárd forintos beruházással
már látványosan épülõ jármûipari
tesztpálya. Balaicz Zoltán hozzá-
tette: a sikerek egy közösség, egy
város közös sikere, ahol az szá-
mít, ami összeköt és nem az, ami
szétválaszt.  

Az újévi fogadáson került sor a
város innovációs díjának átadásá-
ra. Ezúttal is két helyi vállalkozás
érdemelte ki az elismerést: a
Windoor Kft. és az AIB Kft. A díja-
kat Pénter Károly és Balázs Attila
ügyvezetõk vették át. 

Az új év alkalmából Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõ mon-
dott pohárköszöntõt.
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Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott a december közepi sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy miután
a város átadta az épület az állam-
nak, a július 5-én induló felújítás
már egy állami tulajdonú épület-

ben kezdõdhetett meg. Ez azért
különösen fontos, mert a Zala Me-
gyei Kormányhivatal csak így tu-
dott pénzt szerezni az állagában
teljesen lepusztult, helyi védettség
alatt álló épület rekonstrukciójára.
A kormány 307 millió 681 ezer fo-
rint odaítélésérõl döntött, melynek
nagy része állami, míg 45 millió fo-
rint KEHOP-os forrás. Ebbõl cse-
rélték ki már az összes külsõ nyí-
lászárót, és ebbõl építik be majd a
napelemeket.

A rekonstrukció a tönkrement
tartószerkezetek valamint a szige-
telés megerõsítésével kezdõdött.

Ezt további munkafázisok követ-
ték, köztük az épület színezése.
Minden külsõ munkát igyekeztek a
tél beállta elõtt elvégezni, hogy a
felújítás már csak belül történjen,
ahol a nagy belmagasság miatt
még egy szintet alakítanak ki. A
2018 tavaszán átadandó épület új

funkciókat kap, emeletére az ag-
rártámogatásokért felelõs fõosz-
tály költözik be, míg földszintjén a
város második kormányablakát
alakítják ki.

A város emblematikus épületét
1890-ben építette egy földbirto-
kos, ami volt kávéház, cukrászda,
de táncoktatást és színi elõadáso-
kat is tartottak benne, beszélt a
múltról Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos. A
2008-tól üresen álló épület boro-
zóként végezte, rekonstrukciójával
azonban egy gyönyörû épülettel
gazdagodhat Zalaegerszeg.

AZ ÖSSZEFOGÁS MINDIG SIKERT HOZ
ÚJÉVI FOGADÁS AZ ARANY BÁRÁNY SZÁLLODA TÉLIKERTJÉBEN

MÁR SZÍNEZIK
ÜTEMTERV SZERINT HALAD A ZÓNA FELÚJÍTÁSA

Még az év vége elõtt elbontották az állványokat, melynek kö-
szönhetõen láthatóvá vált a kormányhivatalként újjáéledõ, volt
Zóna étterem épületének új színezése. 



Immár 1995 óta hagyomány,
hogy kéményseprõk köszöntik
a polgármestert és rajta keresz-
tül a városlakókat az új eszten-
dõ elsõ munkanapján. 2018-ban
sem volt ez másképp: Balaicz
Zoltán a városházán fogadta
Kerkai László kéményseprõt és
Kovács Józsefet, a Zala Megyei
Ellátási Hivatal vezetõjét.

– pet –

A találkozón elhangzott: 2016
októberétõl a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelem látja el magán-
személyek esetében a kémény-
seprõi feladatokat, a megye teljes
területén. Körülbelül 220 ezer
háztartás tartozik hozzájuk. Ké-
ményeket ellenõriznek és kiszûrik
azokat, melyek balesetet okozhat-
nak. Az óvintézkedéseknek kö-
szönhetõen Zalában az elõzõ
években elenyészõ számban for-
dultak elõ kéménytüzek, s azok

sem terjedtek tovább a tetõszer-
kezetre. Örömteli az is, hogy ta-
valy szén-monoxid-mérgezésben
nem halt meg senki. Mindössze
négy enyhébb baleset fordult elõ
a megyében.

Kerkai László elmondta: idén is
nagy örömmel érkeztek a város-
házára átadni jókívánságaikat a
zalaegerszegieknek. Annál is in-
kább, mert évszázados hagyomá-
nya van annak, hogy a kémény-
seprõkre szerencsehozóként te-
kintenek az emberek.

A szimbólum onnan ered, hogy
a szakembereknek nagy szerepük
volt annak idején a várostüzek
megelõzésében. Fõleg, hogy so-
káig fából készült épületek álltak a
településeken, amik bizony
könnyen lángra kaphattak.

A kéményseprõket manapság
is az egyenruhájukról lehet felis-
merni – bár az újévi köszöntésen
látható kalap és kesztyû már csak
az ünnepi öltözék része. A babona
viszont még mindig tartja magát:
ha kéményseprõt látunk, fogjuk
meg kabátunk gombját. Persze
még jobb, ha a kéményseprõ ka-
bátgombját, bár erre nem mindig
van lehetõségünk. Balaicz Zoltán
polgármesternek ezúttal volt, így
jelképesen az egész város nevé-
ben alkalmazta a szerencsehozó
praktikát.

Dr. Tóth László frakcióvezetõ
az önkormányzati cégekrõl szólt,
valamennyi társaság munkáját ér-
tékelte a képviselõ-testület. Mint
elhangzott, a városi gazdasági tár-
saságok nem a versenyszférában
érdekeltek, de bevételeiket kiegé-
szíthetik piaci tevékenységgel is.
A cél, hogy minél nagyobb haté-
konysággal dolgozzanak, ne le-

gyenek veszteségesek és a lakos-
sági igényeket elégítsék ki, és be-
vételeiket a még jobb munkára for-
dítsák. Mindebben az ellenzéki
képviselõkkel egyetértés van. A
cégvezetõk számára szigorúbb
prémiumfeltételeket kell megszab-
ni, mindez a külsõ piacon szerzett
bevételeket célozza meg, ugyanis
a bevételek döntõ részét az önkor-
mányzat adja, hangzott el.

Dékány Endre, a mûszaki bi-
zottság elnöke a mûszaki kérdé-
sekkel foglalkozó döntésekrõl szá-
molt be. Kiemelte, hogy másfél évi
elõkészület után elkészült a város
településképi arculati kézikönyve.
Fontos megismerni ennek tartal-
mát, különösen azoknak, akik épít-
kezni kívánnak a jövõben. A kiad-
vány részletesen tartalmazza a
város új elképzeléseit. 
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Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos utalt arra,
hogy a közelmúltban negyedik al-
kalommal megrendezett Igazság-
ügyi Kupa labdarúgótornán a zala-
egerszegi Szent Rafael Kórház ja-
vára gyûjtöttek. A fizioterápiás

részleg hidroterápiás medencéje
felújítását segítõ jótékonysági ak-
ciókhoz így csatlakoztak. 

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott elmondta, hogy a kormány-
hivatal és a megyei rendõr-fõkapi-
tányság gyûjtéséhez csatlakozott a
Zala Megyei Fõügyészség, a Zala-
egerszegi Törvényszék, a Zala

Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet és a Szociális és Gyermekvé-
delmi Fõigazgatóság megyei kiren-
deltsége. A futballtornát egy jóté-
konysági vásárral kötötték össze.  

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója azt mondta, nagyon
köszöni, hogy megszervezték ezt
a jótékonysági akciót.

Bejelentette továbbá, hogy a
kórház adósság nélkül zárja a
2017-es évet, amely esztendõben
200 millió forint saját erõs fejlesz-
tést hajtottak végre. A kormánytól
konszolidációra 60 millió forintot,
úgynevezett ösztönzõ támogatás-
ként pedig 645 millió forintot kap-
tak, amit szintén fejlesztésekre,
eszközbeszerzésekre fordíthatnak
2018-ban.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN
Szociális kérdésekkel foglal-

kozott a decemberi közgyûlést
követõ sajtótájékoztatóján Kiss
Ferenc, az MSZP önkormány-
zati képviselõje.

Mint fogalmazott, a képviselõ-
testület elfogadta javaslatát a laká-
sok bérletérõl szóló rendeletnél,
mely a szociális értékhatár emel-
kedésére vonatkozott. A képviselõ
úgy látja, szükség van önkormány-
zati  lakásokra, mert a városban
sok a rászorult család. Az önkor-
mányzat tulajdonában 740 lakás
van, ebbõl 78 lakást kiürít vagy
már kiürített. Jelenleg 270 család
vár segítséget, hogy lakáshoz jut-
hasson. 

A díjemelések a lakosság ter-
helését jelentik, folytatta Kiss Fe-
renc, míg a diák- és közétkezte-
tésnél 5 százalék, a lakbéreknél
5–10 százalék, addig a Göcseji úti
temetõben a 25 éves sírhelymeg-
váltásra 100 százalékos emelést
fogadott el a képviselõ-testület.
Szeretné, ha a város országgyûlé-
si képviselõje lobbizna a parla-
mentben azért, hogy az étkezési
díj áfája 27 százalékról 5–10 szá-
zalékra csökkenjen, és hogy a kor-
mány ne az önkormányzatok kon-
tójára adjon kedvezményt az IPA-
ból, ez utóbbi Zalaegerszeg önkor-
mányzatánál 700 millió forint elvo-
nást jelent.

Végül a képviselõ megjegyez-
te, a TOP-os és Modern Városok
Programhoz a kormány már több
milliárd forint elõleget átutalt, de
valójában nagyon kevés munka in-
dult el, kivétel az orvosi rendelõk,
iskolák, óvodák felújítása.

PÉNZADOMÁNY
Újabb pénzadományt – 1 millió 715 ezer forintot – kapott az el-

múlt év végén a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház a hidroterá-
piás medence felújításához a Zala Megyei Kormányhivatal, a Za-
laegerszegi Járási Hivatal valamint a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság jóvoltából. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették.

A Mimosáé lett az Egerszegi
Advent legjobb forralt bora. Az
eredményhirdetéssel egybekö-
tött sajtótájékoztatóra a nyertes
kávézóban került sor.

Balaicz Zoltán polgármester
elmondta: 2016-ban hirdették
meg elõször az Egerszegi Ad-
venthez kapcsolódó forralt bor
versenyt, melyhez azok a ven-
déglátóhelyek csatlakozhattak,
akik a nagytemplom és a polgár-
mesteri hivatal közötti szakaszon,
vagyis az adventi forgatagban
árusították a népszerû és ízletes
téli italt. Az ötlet a Zalaegerszegi
Városmarketing Iroda vezetõjétõl,
Horváth Szilárdtól származott, s
nem bánták meg, hogy kiírták az
internetes szavazást, hiszen
2016-ban is sokan részt vettek a
voksoláson.

Így nem egy szakmai zsûri, ha-
nem gyakorlatilag a városlakók,
vagyis az árusítóhelyek vendégei
szavazhattak a nekik legjobban
tetszõ italra. A versenyt 2017 de-
cemberében is meghirdették.

A szavazáson 1317-en vettek
részt. 302 szavazattal a Mimosa
kávéház nyert, második helyen

288 szavazattal a Borkocka vég-
zett, a harmadik pedig a Tütü lett,
212 vokssal.

Simon Tamás, a kávézó tulaj-
donosa az elismerést megköszön-
ve elmondta: tavaly kísérletezték
ki a forralt bor receptjét, mely egy
csapatmunka eredménye. Volt
olyan kolléga, aki a bort hozta,
volt, aki a gyümölcsöket, míg má-
sok a fûszereket. Örülnek, hogy

idén a közönség is úgy gondolta,
hogy az õ téli italuk lett a legízlete-
sebb.

A polgármester hozzátette: a
verseny célja volt az is, hogy ne
csak a város újítsa meg a belváro-
si adventet és szépítse évrõl évre
a környezetet, hanem hogy a ven-
déglátóhelyek is vállaljanak szere-
pet az ünnep hangulatának meg-
teremtésében.

LEZÁRULT A FORRALT BOR VERSENY
A SZAVAZÁSON 1317-EN VETTEK RÉSZT

FIDESZ: SZAKMAI VITÁK
Nagy többségben egyhangú döntések születtek a városi köz-

gyûlés ülésein, nem volt „kisparlament”, csak szakmai viták –
hangzott el a Fidesz-KDNP decemberi, közgyûlés utáni sajtótájé-
koztatóján.

KÉMÉNYSEPRÕ KÖSZÖNTÖTTE 2018-AT
SZERENCSÉT KÍVÁNT A VÁROS LAKOSAINAK

A zalaegerszegi piacon
iparcikkárusító helyek,

valamint a Vásárcsarnokban
árusítóasztalok

korlátozott számban
BÉRELHETÕK.

Érdeklõdni: +36-20/263-6570
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A részletekrõl a Zalaegerszegi
Törvényszéken tartottak a közel-
múltban sajtótájékoztatót. Dr. Csa-
nádi Lajos, a törvényszék elnökhe-
lyettese bevezetésképpen el-
mondta: a cél az, hogy a sajtón ke-
resztül tájékoztassák a polgárokat
a változásokról, illetve hogy felhív-
ják a lakosság figyelmét arra, hogy
minden esetben tájékozódjanak
az aktuális szabályokról.

A polgári perrendtartás új sza-
bályairól elõbb dr. Beznicza Árpád
civilisztikai kollégiumvezetõ, majd
Tóth Györgyné dr. kollégiumveze-
tõ-helyettes szólt. Elhangzott: a
változások a folyamatban lévõ
ügyeket nem érintik, csak a 2018-
ban indult eljárásokra vonatkoz-
nak. A törvényalkotók célja az volt,
hogy gyorsítsák az igazságszol-
gáltatás és ítélethozatal menetét.

Az egyik legfontosabb változás,
hogy a január 1-tõl induló perek-
ben, a peres eljárás során a felek
számára kötelezõ lesz a jogi kép-
viselet. A szabály alól csak a járás-
bíróság hatáskörébe tartozó és a
munkaügyi perek jelentenek kivé-
telt. A jogi képviselõ nélkül eljáró
feleknek azonban mind a polgári
mind a közigazgatási perek eseté-
ben a keresetleveleket és más
szükséges iratokat egy, a jogsza-
bályban meghatározott forma-
nyomtatványon terjeszthetik elõ. A
dokumentum a törvényszék hon-
lapjáról letölthetõ.

Sokakat érintõ változás az is,
hogy 2018-tól a válóperek eseté-
ben a bontópert nem lehet egy-
szerre elindítani a vagyonjogi per-
rel.

A közigazgatási perrendtartás
új szabályairól dr. Mihályi Mónika,
a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnöke szólt.
Az egyik leglényegesebb változás
az, hogy a közigazgatási ügyek
túlnyomó többsége január elsejé-
tõl a Veszprémi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz, mint re-
gionális szervhez, vagy a Fõvárosi
Törvényszék elsõfokú hatásköré-
be kerültek. Zalaegerszegen a
munkaügyi perek mellett a társa-
dalombiztosítási, szociális vagy
gyermekvédelmi ellátással, köz-
igazgatási szerzõdéssel, vagy
közszolgálati jogviszonnyal kap-

csolatos perek maradtak. Azok te-
hát továbbra is helyben intézhe-
tõk. Viszont közigazgatási perek-
ben ezentúl kizárólag a Fõvárosi
Törvényszékhez lehet fellebbezni.

Július 1-tõl változik majd a bün-
tetõeljárásról szóló törvény is. En-
nek elõkészületeirõl dr. Németh
Mária, a törvényszék büntetõkollé-
giumának vezetõje beszélt. Többek
között elmondta: bõvül majd a táv-
meghallgatások lehetõsége, köte-
lezõvé válik minden ügyben a
tárgyalás-elõkészítõ ülés. A kisko-

rúak ellen elkövetett szexuális erõ-
szakok esetében pedig súlyosabbá
válik a kiszabható büntetési tétel.

A pereket érintõ jogszabályi
változásokról a törvényszék hon-
lapján lehet bõvebben tájékozód-
ni.

A sajtótájékoztatón egy örömte-
li eseményrõl is beszámoltak: dr.
Tahin Szabolcs bíró, dolgozatával
elsõ helyezést ért el az Országos
Bírósági Hivatal Mailáth-pályá-
zatán. A részleteket maga a szer-
zõ ismertette. Elhangzott: a tudo-
mányos pályázaton – melyre az
országból hatvanan jelentkeztek –
„A közérthetõség érvényesülése a
bírósági határozatokban és a bíró-
sági tárgyaláson” címû dolgozatá-
val ért el szakmai sikert. 

Az osztrák tulajdonú ADA bú-
torgyártó konszern 5,2 milliárd
forintos beruházással bõvíti
magyarországi termelését, eh-
hez a magyar kormány egymil-
liárd forint vissza nem térítendõ
támogatást biztosít, a beruhá-
zási érték 20 százalékát. 

– V. Zs. –

Minderrõl Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter szá-
molt be budapesti sajtótájékozta-
tóján. Az eseményen részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos és Balaicz
Zoltán Zalaegerszeg polgármeste-
re is.

Elhangzott: a legnagyobb oszt-
rák bútorgyártó vállalat öt üzemé-
bõl három Magyarországon mûkö-
dik, és az eddigi 1360 fõs magyar-
országi dolgozói létszámot tovább
növelik, mintegy száz fõvel. Az
ADA újabb beruházása tovább ja-
vítja majd a magyar exportteljesít-
ményt, és a magyar–osztrák gaz-
dasági kapcsolatok is még szoro-
sabbá válnak. Szijjártó Péter jelez-
te, hogy a nagyon alacsony mun-
kanélküliség egyben új kihívást is
jelent, ugyanis kulcskérdés a meg-
felelõ számú és képzettségû mun-
kaerõ. A kormány ezért döntött
úgy, hogy a munkavállalók lakha-

tásához nyújtott vállalati támoga-
tásokat, adómentességeket növe-
li, ezzel is elõsegítve a munkaerõ-
mobilitást azokból a térségekbõl,
ahol még mindig az átlagosnál
magasabb a munkanélküliség.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ a zalaegerszegi fejlesztések
közül kiemelte az épülõ jármûipari
tesztpályát, valamint a konténer-
terminált. Jelezte azt is, hogy a za-
lai megyeszékhely mindent meg-
tesz azért, hogy megfelelõ munka-
erõ álljon rendelkezésre. Megemlí-
tette a 600 millió forintból átalakí-
tásra kerülõ ZÁÉV munkásszállót. 

Balaicz Zoltán polgármester ér-
deklõdésünkre elmondta: az ADA
beruházásával tovább erõsödik
Zalaegerszeg és a megye ipara is.
Emlékeztetett: 2015-ben épült
meg az osztrák bútoripari cég új

üzeme Zalaegerszegen, a déli
iparterületen. Az egymilliárdos be-
ruházás eredményeként egy
nyolcezer négyzetméteres csar-
nok épült meg és 152 új munka-
hely jött létre. A cég fejlõdése, va-
lamint a megrendelésállomány nö-
vekedése miatt az ADA újabb be-
fektetésre szánta el magát. 

Mint fogalmazott, az új beruhá-
zás 2018 nyarán indul és új, tíz-
ezer négyzetméteres csarnok épül
a jelenlegi mellé, ezzel Zalaeger-
szeg és Bocfölde tulajdonképpen
„összeérnek” majd. Újabb ötven
munkahely jön létre, így a zala-
egerszegi létszám több mint két-
száz lesz. Megjegyezte: az idei év-
ben még további két EKD-bejelen-
tés várható a zalaegerszegi gaz-
daságfejlesztési beruházásokkal
kapcsolatban.

3Aktuális

Persze egy testesebb, desszert jel-
legû rumot talán szívesebben elkor-
tyolgatunk egy hideg estén, mint egy
Mojitot, de ettõl a röviditalok még nem
válnak automatikusan téli „lélekmelegí-
tõvé” – mondja Tõke Erik, a belvárosi
Díszpinty Gasztro Bár tulajdonosa.
Munkatársaival tavaly õsszel járt a Ber-
linben megrendezett, nemzetközi bár-
ipari szakkiállításon és – ahogy meséli
– ott fertõzõdtek meg a bárkultúrával.

– A fogalom alatt olyan vendég-
látóhelyek értendõk, melyek minõ-
ségi égetett szeszeket (rumokat,
gineket, whiskyket, tequilákat), li-
kõröket, szénsavas és manufaktu-
rális jellegû üdítõitalokat árusíta-
nak. Illetve az ezekbõl készült kok-
télok adják a hely profilját. Nyugat-
Európában már nagyon elõrehala-
dott állapotban van a bárkultúra.
Koktélok terén például rengeteg új
élménnyel gazdagodtunk.

A lelkes csapat aztán hazafelé jö-
vet elhatározta, hogy a Díszpinty kí-
nálatát ebbe az irányba bõvítik. Annál
is inkább, mert mindig fontos volt
számukra, hogy valami olyant nyújt-
sanak a helyi közönségnek, ami más-
hol még nincs.

A Díszpinty itallapján így ma már
21-féle gin, 17-féle rum, 15-fajta
whisky és 4-féle vodka szerepel. Tõke
Erik azt mondja, ez utóbbi ital néhány
éve óriási divat volt, de mára már kis-
sé lecsengõben van a hullám. Most
inkább a rumok, ginek kezdenek nép-

szerûvé válni. Vodkák terén nincs is
akkora ízkülönbség, mint mondjuk a
rumok esetében, amiknek – a borok-
hoz hasonlóan – több fajtája van, az
adott típusra jellemzõ ízvilággal, ka-
rakterrel.

– Tudom, hogy nem könnyû utat
választottunk, hiszen az új termé-
kek bevezetése, népszerûsítése so-
sem egyszerû, de szeretjük a kihí-
vásokat! Pláne, hogy a rumok, gi-
nek esetében vannak sztereotípiák
is, elég, ha csak a tengerészek ita-
lára, meg a sütõrumra gondolunk.
Vagy a ginre, amit egykoron a kétes
hírû lányok fogyasztottak. Nálunk
nem kommersz szeszekrõl, hanem
minõségi italokról van szó, amik
kvalifikált gyártóktól kerülnek ki.

Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy
a vendégek fogékonyak az újdonsá-
gok iránt, és ami nekünk kedven-
cünk lesz, az egy idõ után a közön-

ség körében is népszerûvé válik –
folytatja a tulajdonos.

Az égetett szeszeket természete-
sen nemcsak rövidital formájában,
hanem koktélként is lehet fogyasztani
a Pintyben. Imre Zsolt bártender
nagy szakértelemmel és kreativitással
keveri a long drinkeket. Különféle fû-
szerekkel, gyümölcsökkel olyan
sztenderd koktélokat is fel tud dobni,
mint a gintonic, vagy a rum alapú
daiquiri és Mai Tai.

Tõke Erik azt mondja, hogy szere-
tik saját képükre formálni, ha úgy tet-
szik „pintyesíteni” ezeket az italokat.
Feladatuknak – sõt, afféle küldetésük-
nek – tartják azt is, hogy a különféle
ízekkel és gasztronómiai trendekkel
megismertessék a vendégeiket.

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldök-
festés
Gyantázás
Smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

MINÕSÉGI ITALVÁLASZTÉK A DÍSZPINTYBEN
EGYRE NÉPSZERÛBBEK A RUMOK ÉS A GINEK

Rumok, ginek, más égetett szeszek és gyümölcsös, fûszeres long
drinkek. Talán sokaknak furcsának tûnik, de az elsõ csoport nemcsak téli
ital, mint ahogyan a koktélokat sem csak nyáron érdemes fogyasztani.

Tõke Erik tulajdonos és Imre Zsolt bártender.

A KORMÁNY IS TÁMOGATJA
ÚJABB NAGYBERUHÁZÁST INDÍT AZ ADA ZALAEGERSZEGEN

JOBBIK:
A TESZTPÁLYÁRÓL

A Jobbik minden olyan beru-
házást, városfejlesztést támo-
gat, amely a város érdekeit és
fejlõdését szolgálja – fogalma-
zott sajtótájékoztatóján Benke
Richard, a párt országgyûlési
képviselõjelöltje.

Hozzátette: a több milliárdos
beruházással kapcsolatban több
gyanú is felmerül részükrõl, külö-
nösen a földvásárlással kapcsolat-
ban: 65 hektár szántót a valódi ér-
tékénél többszörösen drágábban
vásárolták meg.

Benke Richard azt mondta:
amennyiben a Jobbik kormányra
kerül, a gazdasági átvilágítás Zala-
egerszeget is érinteni fogja. „Ki-
vizsgáljuk a projektet az elsõ kapa-
vágástól a szalagátvágásig. Meg-
vizsgáljuk a döntéshozatalokat, kik
a felelõsek a gigantikus árú föld-
vásárlásért..., és vizsgálni fogjuk a
mostani félmilliárdos áremelke-
dést, és ha szükséges, az elszá-
moltatás is megtörténik” – fogal-
mazott a Jobbik képviselõjelöltje.

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT
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I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN. (GÖCSEJI ÚT 24. SZÁM ALATT) 

Témák: 1. Testalkat és öltözködés.
Elõadó:  Krajcár Zsuzsa stíluskommunikátor

2.   Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.

Az elnökségi tag elmondta: az
LMP célja, hogy a 2018-as ország-
gyûlési választásokon mind a 106
választókörzetben elindulhassa-
nak a jelöltjeik. Azt szeretnék tuda-
tosítani a kampány során, hogy
mindig van választás, és az LMP
egy reális alternatíva a mostani
kormánypárttal szemben. Annál is
inkább, mert a politikus szerint a
Fidesz az elmúlt nyolc évben nem
kormányzott, hanem folyamatosan
kampányolt; ellenségképeket
gyártva. Mindeközben fontos tár-
sadalmi és gazdasági problémák-
ra nem keresett választ. Emiatt
Magyarországon ma sokan képte-
lenek tisztességes munkából meg-
élni és a gyermekeiket felnevelni.

Az áprilisi választáson az 1.
számú választókerület (Zalaeger-

szeg és környéke) országgyûlési
képviselõjelöltje dr. Paksy Zoltán
történész-levéltáros, önkormány-
zati képviselõ lesz, aki 2009 óta
tagja az LMP-nek, mint a párt zalai
szervezetének egyik alapítója. A
jelölt elmondta: annak idején azért
lépett be az LMP-be, mert maxi-
málisan egyetértett annak politiká-
jával, szemléletével. Ma is úgy
gondolja, hogy a párt programjá-
nak végrehajtásával lehetne pozi-
tív irányú változásokat elõidézni
az országban.

Az LMP képviselõjelöltje a 2.
számú választókörzetben (Keszt-
hely és környéke) dr. Temesváry
Tibor közgazdász-jogász, a 3. szá-
mú választókörzetben (Nagykani-
zsa és környéke) pedig dr. Károlyi
Attila ügyvéd lesz.

Jelöltbemutató sajtótájékoztatót tartott a Lehet Más a Politika
Zala megyei szervezete a megyeszékhelyen. A rendezvényen
részt vett Ungár Péter, az LMP Országos Elnökségének tagja, a
párt kampányfõnök-helyettese.

BEMUTATTÁK A JELÖLTEKET
PAKSY ZOLTÁN AZ LMP ZALAEGERSZEGI

KÉPVISELÕJELÖLTJE

Ungár Péter, dr. Temesváry Tibor és dr. Paksy Zoltán

Az új gépjármûveket a kormány
a rendészet megerõsítését szolgá-
ló programja keretében kapta Zala
megye, ami igen komoly logisztikai
fejlesztés, értékelte a beruházást
dr. Sipos Gyula vezérõrnagy, a
megyei rendõr-fõkapitányság fõ-
kapitánya a Zalaegerszegi Rend-
õrkapitányság udvarán tartott ün-
nepélyes átadáson. Mint mondta,
az új gépjármûvek mûszaki tartal-
mukban is teljesen újnak számíta-
nak, hiszen számos biztonsági és
vezetést támogató rendszerrel,
valamint a nyári és a téli gumiab-
roncskészlettel vannak ellátva. A
gépkocsikra ezenfelül LED-
technológiájú, szöveges feliratok –

például a rendõri intézkedés rövid
tartalma, tájékoztató közlekedési
információk – megjelenítésére al-
kalmas fényhidakat szereltek. A
120–180 lõerõ közötti teljesítmény
miatt egyúttal óvatosságra intette
kollégáit.

Továbbá kiemelte, hogy az új
gépjármûvek Magyarországon,
magyar munkahelyeken, a magyar
GDP-t erõsítve készültek. A gép-
jármûvek szállítói öt évig vagy 200
ezer kilométer futásteljesítményig
biztosítják a szervizhátteret, ami
garantálja a mûszaki színvonalat.
A 61 autóból a jelenleg bemutatot-
tak rendõri jelzetesek, de lesznek
megjelenésükben civil autók is.

MEGÚJULÓ GÉPJÁRMÛPARK
Hatvanegy új gépjármûvel gyarapodott a múlt hónapban a Zala

Megyei Rendõr-fõkapitányság jármûparkja. A Skoda, Mercedes,
Audi, Volkswagen és Suzuki gyártmányú, rendõri jelleggel ellá-
tott új autókkal a szolgálati gépjármûvek átlagos életkora 5,6 év-
rõl 3,2 évre csökkent.

VÁLTOZÁSOK A BÍRÓSÁGI ÜGYEKBEN
KÖTELEZÕ JOGI KÉPVISELET, SÚLYOSBODÓ BÜNTETÉSEK

Megújult a polgári perrendtartási és a közigazgatási eljárási tör-
vény, ami annyit jelent, hogy január elsejétõl mind a bírósági szer-
vezet munkatársai, mind az ügyfelek számos változást tapasztal-
hatnak a törvényszéki ügyintézés, illetve a perek során. Az új sza-
bályok tulajdonképpen valamennyi bírósági ügyet érintik.

Fotó: Seres
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A sajtóbejelentésen Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos elmondta, hogy a Magyar
Közlönyben december 28-án jelent
meg az a kormányhatározat, mely
szerint a bontásra és az új mentõál-
lomás építésének tervezésére 42
millió forintot biztosít a kormány.
Egyeztetés tárgya egyelõre az, hogy
az új létesítményt a jelenlegi, Ady ut-
cai épület helyén a szomszédos te-
lek megvásárlásával kibõvítve építik
meg, vagy más helyszínt keresnek a
21. századi elvárásoknak megfelelõ
új zalaegerszegi mentõállomásnak.

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy a város nem
fenntartója a mentõállomásnak,
ugyanakkor egyáltalán nem mind-
egy az itt élõk számára, hogy mi-
lyen állapotban van ez a fontos
egészségügyi intézmény. Az õszi
hónapokban zajló egyeztetések,

többek között Balog Zoltánnal, az
emberi erõforrások miniszterével
és a mentõszervezet szakembe-
reivel azonban meghozták az
eredményt. A kormányhatározat
azt is tartalmazza, hogy az enge-
délyes és kiviteli terveknek 2018.
június 30-ra rendelkezésre kell áll-
niuk. Ezt követõen dönt a kormány
a kivitelezés pontos költségérõl. 

A zalaegerszegi mentõállomás
munkatársainak elhivatottságát dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott is
méltatta.  Hozzátette: a kormányhi-
vatal szakemberei mindent meg-
tesznek azért, hogy az építkezés
megkezdéséhez szükséges kiviteli
tervek és hatósági engedélyek a le-
hetõ legrövidebb idõ alatt elkészül-
jenek. 

Vincze Luca vezetõ mentõtiszt
elmondta: Zalaegerszegen az el-
múlt években sok minden megújult,
amelyhez a mentõállomás is csatla-
kozhat hamarosan. A megyében

mindazonáltal történek fejlesztések,
hiszen 2015-ben Söjtörön és
Zalalövõn új mentõállomásokat ad-
tak át, a pacsait pedig felújították.
Így összesen 10 mentõállomás mû-
ködik a megyében, mellyel teljesül
az az elvárás, hogy a mentõautó
10–12 perc alatt kiérjen bárhová.
Összesen 29 mentõjármûvel rendel-
keznek, nappal öt, éjjel négy eset- il-
letve rohamkocsi teljesít szolgálatot.
Zalaegerszegen és vonzáskörzeté-
ben nappal két esetkocsival és négy
mentõgépkocsival, míg éjszaka egy
esetkocsival és két mentõgépko-
csival látják el feladataikat. 

4 Kitekintõ

B. K. 

Az egyesület munkáját, akár-
csak az elmúlt 10 évben idén is a
magasszámú önkéntes szolgálat-
teljesítés jellemzi (decemberig
7143 óra) a rendõrséggel partner-
ségben. Elnöki beszámolójában
Sándor Dénes emellett még hang-
súlyozta a fiatalok megnyerését. 6
iskolával van közvetlen kapcsola-
tuk, ahonnét fogadják a közösségi
szolgálat eme aktív fajtáját válasz-
tó diákokat. De egyéb iskolai kap-
csolataik is vannak, így a tan-
évkezdéskor rendszeresen fel-
ügyelik a biztonságos közlekedést

több oktatási intézménynél. Szin-
tén kiemelte a civilekkel való mind
jobb kapcsolatépítést, a rendõr-
ség és az országos szövetség
mellett. S nemcsak a bûnmegelõ-
zésben van érezhetõ szerepük,
hanem alkalmanként a bûnüldö-
zésben is. Az idén a rendõrség ké-
résére két alkalommal elveszett
személy, illetve egy alkalommal el-
tûnt autó felkutatásában vettek
részt. Talán kevésbé közismert,
de idõs személyeknek is segítsé-
get nyújtanak (ezzel kapcsolatban
egy osztrák–magyar projekt részt-
vevõi is). Idõnként 24 órás szolgá-
latot is adnak, így mindenszentek-

kor és halottak napján, de ott van-
nak minden nagyobb városi ren-
dezvényen, nagyvásáron és egyre
több sporteseményen is.

Az egyesületet támogató
Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, ha bûnmegelõzési és
baleset-megelõzési feladatokat
nem látnának el, akkor is példa
értékû lenne az a közösségi élet,

mely a csapatot jellemzi.  Vigh
László országgyûlési képviselõ a
közbiztonság fontosságáról szólt. 

A közgyûlésen kitüntetések és
elismerések átadására is sor ke-
rült. Szabó Tibor, Bátorfi István,
Sándor Dénesné, valamint Gruff
Szilvia és Szabóné Nemes Mária
önkéntes munkáját ismerték el ily
módon. 

ÉVÉRTÉKELÕ
December végén került sor a Rendért Zalai Közbiztonsági és

Polgárõr Egyesület évértékelõ közgyûlésére. Az eseményen ki-
tüntetések átadására is sor került. 

Takácsné Czukker Szilvia, a
mûszaki osztály vezetõje számolt
be a biztonságos közlekedés ér-
dekében megvalósított fejleszté-
sekrõl. A meglévõ gyalogátkelõhe-
lyet okos rendszerrel látták el,
melynek lényege, hogy a bejelent-
kezõkapuhoz érkezõ gyalogost a
szenzor érzékeli, ami mûködésbe
hozza a pályaszerkezetbe
süllyesztett LED-lámpatesteket.
Ezek villogó fényjelzéssel figyel-
meztetik a jármûvezetõket, hogy
gyalogos kíván átkelni a zebrán. 

A keresztezõdéshez közelítve
gyerekek átkelésére figyelmeztetõ
piktogramokat, valamint a jármûve-
zetõket lassításra ösztönzõ ke-
resztirányú, sárga színû, akuszti-
kus rázócsíkokat is felfestettek az
úttest mindkét felére. Emellett tábla
is figyelmeztet a gyerekekre, a ve-
szélyes helyet még villogó fény is
jelzi.

A közelmúltban halálos baleset
is történt, melynek elsõdleges oka
az volt, hogy a kerékpáros nem
szállt le a kerékpárjáról, hanem át

akart hajtani a zebrán, az érkezõ
személyautó azonban elütötte. A
másik balesetnél a gépjármûveze-
tõ nem adott elsõbbséget, mely-
nek következtében a sportcentrum
felõl jövõ gyalogos súlyos sérülést
szenvedett. Mindkét gázolás a ko-
ra esti órákban, rossz látási körül-
mények között történt, mondta el
érdeklõdésünkre Windisch Zoltán
rendõr fõtörzsõrmester, a városi
rendõrkapitányság megbízott bal-
eset-megelõzési elõadója.  

Az önkormányzat a vágóhídi
járdaberuházásra 2,5 millió forintot
költött. Az elsõ ilyen intelligens
zebrát májusban telepíttették a
Platán és Dózsa György utca
keresztezõdésénél.

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS
Újabb okoszebrát alakítottak ki Zalaegerszegen a belsõ elkerü-

lõ út Vágóhíd utcai keresztezõdésében az elmúlt év decemberé-
ben. A gyalogosátkelõ biztonságosabbá tételét a közelmúltban
bekövetkezett balesetek indokolták.

LEBONTJÁK A MENTÕÁLLOMÁS ÉPÜLETÉT
42 MILLIÓ FORINTBÓL KEZDÕDHET MEG AZ ÚJ TERVEZÉSE

A 2018-as esztendõ egy régen várt ajándékot hozott a zalaeger-
szegi mentõállomás dolgozóinak, a kormány ugyanis egy új te-
lephely építésérõl döntött. Az Ady utcai épületen az elmúlt évtize-
dekben jelentõs beavatkozást nem hajtottak végre, valóban indo-
kolt egy új megépítése. 



– pet –

A VMK Cafféban rendezett
összejövetelen Flaisz Gergõ igaz-
gató mindenekelõtt elmondta: a
Városi Hangverseny- és Kiállító-
terem szakmai vezetését Majer Pi-
roska helyett a jövõben az intéz-
ményegység igazgatóhelyettese,
Bednárikné Rácz Enikõ látja el, a
zsinagóga napi szintû ügyeinek in-
tézése pedig B. Takács Kata mû-
vészeti vezetõhöz tartozik.

A hangversenyterem egyik
népszerû programját érinti a másik
személyi változás is: az Egerszegi
Páholy háziasszonya Karáth Anita
helyett ezentúl Buza Beáta lesz.

Az idei tervekkel kapcsolatban
az igazgató úgy nyilatkozott: izgal-
mas évnek néznek elébe, hiszen
rengeteg program lesz az egyes
intézményekben. Ezenkívül több
pályázaton is sikerrel szerepeltek,
így nagyobb fejlesztésekre is sor
kerül. 140 millió forintos ráfordítás-
sal megújul például az Art mozi,
ami fõleg az épület fûtési rendsze-
rét érinti. 33 millió forintos támoga-
tással felújítják a hangversenyte-
rem belsõ terét, 120 millió forintból
pedig átalakul és bõvül a gébárti
Kézmûvesek Háza. A tervek kö-
zött szerepel továbbá a VMK elõtti
tér, illetve a Gönczi Galéria meg-
újítása is. Szintén újdonság, hogy
ettõl az évtõl online jegyrendelé-
sekre is lehetõség van.

Idén két kiemelt programja lesz
a Keresztury VMK-nak, az egyik a
február 17–18-án megrendezésre
kerülõ Kockafeszt. Két évvel ez-
elõtt már nagy sikerrel szervezték
meg az eseményt; több mint 4000
látogató volt kíváncsi a legókra.

Remélik, hogy most ennél is több
látogatót sikerül megszólítaniuk,
annál is inkább, mert nemcsak két-
napos, hanem kétszintes is lesz a
program. Két emeleten szól majd
minden a legóról.

A másik fontos esemény pedig
a március 3–4-én tartandó Édes-
ség Napok–CsokoláDays lesz. En-
nek érdekessége, hogy az önkor-
mányzat közremûködésével, „Za-
laegerszeg tortája” versenyt hirdet-
tek a rendezvényhez kapcsolódva.
Az eredményhirdetésre az Édes-
ség Napokon kerül majd sor. Profi
cukrászok/cukrászdák és amatõ-
rök jelentkezését is várják.

A tagintézmények programjai-
ról a csoportvezetõk – Bednárikné
Rácz Enikõ (VMK), Dala Hajnalka
(Apáczai MK), B. Takács Kata
(hangversenyterem), Pölöskey Il-
dikó (Családi Intézet), Prokné
Tirner Gyöngyi (Kézmûvesek Há-

za) és Drávecz Szabolcs (Art mo-
zi) – számoltak be.

Többek között elhangzott: meg-
maradnak a népszerû, hagyomá-
nyos programok. Így idén is lesznek
JazzSzerdák, klasszikus hangver-
senyek, orgonaestek és képzõmû-
vészeti kiállítások (például Farkas
Ferenc szobrászmûvész 60. szüle-
tésnapja alkalmából két helyszínen
is jubileumi tárlat nyílik). Folytatódik
a Pszicho Estek rendezvénysorozat
és a Cseh Tamás Programból lett
Hangfoglaló projekt, melynek kere-
tében könnyûzenei koncertekre ke-
rül sor. A Családi Intézet jóvoltából
2018-ban is lesz költészet napi
versolvasás, valamint május végén
negyedik alkalommal szervezik
meg az Együtt 50 éve eseményt, az
aranylakodalmukat ünneplõ házas-
pároknak. A hagyományos Eskü-
võkiállítás pedig január 20-án lesz a
hangversenyteremben. 

Az intézmények már készülnek
a közelgõ kultúra napjára, és már-
cius 15-ére is, ami jubileumi évfor-
duló lesz.

Interaktív vándorkiállítás mu-
tatja be Molnár Ferenc A Pál ut-
cai fiúk címû regényének fõbb
helyszíneit, szereplõit, motívu-
mait, illetve az író életének né-
hány momentumát. A Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tárban nyílt tárlat a szerzõ szü-
letésének 140. évfordulójára
emlékezik.

– pet –

A fõvárosi Petõfi Irodalmi Mú-
zeum által útnak indított vándorki-
állítás másik apropója az volt,
hogy 2017-ben maga a regény is
évfordulós volt, hiszen 110 évvel
ezelõtt jelent meg a mû.

Na, de hol is volt az a bizonyos
Pál utca, amirõl a fiúk a nevüket
kapták, vajon tudják-e a mai gyere-
kek, hogy micsoda a grund? És mi
a helyzet az „einstandolással”? Kiss
Gábor könyvtárigazgató többek kö-
zött ezeket a fogalmakat is megvi-
tatta a tárlatnyitóra érkezett diákok-

kal. Majd elmondta: A Pál utcai fiúk
máig a magyar irodalom egyik leg-
nevezetesebb alkotása, rengeteg
nyelvre lefordították, számtalan ki-
adása ismert, és megannyi adaptá-
ció – film és színpadi mû – készült a
regénybõl. Érdekes az is, hogy a
Gittegylet a polgári világ megjelené-
sét szimbolizálja, hiszen a regény-

béli gyerekek egyesületet alapíta-
nak, vezetõket választanak és meg-
határozzák az alaptevékenységü-
ket is. Ez utóbbi nem más, mint a
gittrágás, ami aztán a magyar köz-
tudatba már negatív értelemben –
afféle felesleges cselekedetként,
látszattevékenységként – épült be.

Az interaktív elemekkel tarkított
tárlaton a diákok a regény keletke-
zési körülményein (a szerzõ az ak-
kori fõvárosi diákéletbõl merítette
az ötletet) és Molnár Ferenc mun-
kásságán túl megismerkedhetnek
a grund alaprajzával, a Füvész-
kerttel és a fontosabb szereplõkkel
is. A paravánokon látható fotók és
szövegek megismerését követõen
a gyerekek egy játékos tesztet is
kitölthetnek. A tárlat anyaga a vir-
tuális térre is kiterjed, hiszen QR-
kódok segítésével további érde-
kességeket is megtudhat a látoga-
tó. A mobiltelefonos kódok hasz-
nálata azért is jó, mert ezzel a fia-
talabb korosztályok figyelmét job-
ban fel lehet kelteni a regény mon-
danivalója iránt.

Pénteken (január 19-én) 17
órától a Hevesi Sándor Színház
nézõtéri galériájában nyílik meg
immár nyolcadik alkalommal a Za-
laegerszegi Sajtófotó-kiállítás. Ka-
tona Tibor, Pezzetta Umberto és
Seres Péter fotóriporterek munkái
mellett a 2017-es sajtófotó-pályá-
zat anyagából is látható lesz egy
válogatás.

A zenekedvelõk sem maradnak
program nélkül: január 22-én,
vagyis éppen a magyar kultúra
napján egy gálakoncertre kerül sor
este 7 órától a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben „Bartók
és a népzene” címmel. Fellép töb-
bek között: Balogh Kálmán cimba-
lommûvész, Vizeli Balázs Kossuth-
díjas hegedûs, Bognár Szilvia nép-
dalénekes és a Zala Zenekar.

Szintén a zsinagógában lesz
látható január 24-tõl az a képzõ-
mûvészeti tárlat, mely a Zalaeger-

szeghez kötõdõ alkotók legfris-
sebb mûveibõl válogat. A kétéven-
te megrendezésre kerülõ Zala-
egerszegi Szalonon idén 28 mû-
vész vesz részt. A tárlatnyitóra 17
órakor kerül sor.

5Kultúra

EMLÉKEZÉS

Két éve hunyt el Szabó Gyula kefekötõmester. Az évforduló
alkalmából barátai, tisztelõi csendes gyertyagyújtást szervez-
tek a piactéren felállított Kefekötõ-szobornál, mely Szabolcs
Péter szobrászmûvész alkotása. 

Az elõadás részleteirõl sajtótá-
jékoztató keretében számoltak be.
Dr. Vadvári Tibor alpolgármester
örömét fejezte ki, hogy a produkció
eljut a zalaegerszegi közönséghez
is, igazi kikapcsolódást biztosítva.
Juhász Rita, az ExperiDance tur-
nékoordinációs vezetõje a darab
létrejöttének körülményeirõl, a me-

se tartalmáról számolt be, megem-
lítve, hogy minden korosztályt el-
csábít az elõadás, melynek írója és
társrendezõje Pozsgai Zsolt.

A Cinderella egy örökmese, az
ismert Hamupipõke-történet az
ExperiDance saját felfogásában,
tánc- és mesemusicalként kel
életre.

CSALÁDI MESE
Az ExperiDance Production Zalaegerszegen mutatja be leg-

újabb elõadását, a CINDERELLA – Mese az elveszett cipellõrõl és
a megtalált boldogságról családi musicaljét a városi sportcsar-
nokban 2018. február 3-án 17 órakor.

KOCKAFESZT ÉS CSOKOLÁDAYS
ÉVKEZDÉS A KERESZTURY VMK-BAN

Személyi változásokról és az intézményegységek idei program-
jairól is beszámolt a Keresztury Dezsõ VMK vezetése év eleji saj-
tótájékoztatóján.

GRUND, EINSTAND, PÁL UTCA
INTERAKTÍV TÁRLAT MOLNÁR FERENC REGÉNYÉRÕL

Fotó: – pP –

KULTÚRA NAPI PROGRAMOK
Több kiállítás és koncert is várja a napokban az érdeklõdõket a

közelgõ magyar kultúra napja alkalmából. Január 18-án, 17 órakor
a Gönczi Galériában „Tájképek ma” címmel nyílik egy impozáns
képzõmûvészeti tárlat, mely a híres magyar mûgyûjtõ házaspár –
Völgyi Miklós és Skonda Mária – kollekciójából ad ízelítõt.

Zalaegerszegen, fõ út
mellett levõ tíz emeletes

társasház tetõ-szerkezetén
20 m2 reklámfelület kiadó.

Érdeklõdni:
a 06-30/851-7843

telefonszámon lehet.

A megújuló kézmûvesház látványterve.
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2018. FEBRUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018. JANUÁR

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 01. 22. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 01. 23. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 01. 24. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 01. 25. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2018. 01. 24. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 01. 25. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 01. 24. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 01. 25. 7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 01. 15. 7–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 01. 17. 7–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 01. 18. 11.30–13 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 01. 22. 7–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 01. 24. 7–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 01. 17. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 01. 18. 7–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 01. 15. 13–17 óra Dózsa-iskola

2018. 01. 16. 7–13 óra

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 01. 22. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 01. 23. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 01. 24. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 01. 25. 13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 01. 17. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 01. 23. 7–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 01. 18. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 01. 18. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. JANUÁR 29. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945

Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

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

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. február 1-jén 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2018. február 9. (péntek).

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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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 igazo-

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

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. február 26-án). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-
139 vagy 92/502-140).

Bõvebben: www.zalaegerezeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A I/10. 34 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.310 

A I/17. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.310 

B II/23. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.310  

B III/25. 40 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

215 8.600  

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azo-

kat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdé-
séhez szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-,
gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször meg-
szerzett oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez
kapcsolódó díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pálya-
futásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszokle-
vél másolata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV.
emelet 421. vagy 423. szoba).

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási in-
tézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb 2018. február 9-ig adategyeztetés céljából személye-
sen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények
ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban ké-
relmet befogadni, ezért kérjük a határidõ pontos betartását!

TISZTELT RENDEZVÉNYSZERVEZÕK!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a városlakók,

valamint a hozzánk érkezõ turisták folyamatosan naprakész információhoz jussanak a Zala-
egerszegen zajló rendezvényekrõl. 

Az érdeklõdõk tájékozódhatnak a város hivatalos weboldalán (www.zalaegerszeg.hu) és tu-
risztikai honlapján (www.zalaegerszegturizmus.hu) is az aktuális eseményekrõl, programokról.
Fontos, hogy a zalai megyeszékhelyre érkezõ turisták is elegendõ információhoz jussanak, ezt
segítik a weboldalak, valamint a Tourinform-iroda gondozásában megjelenõ eseménynaptár,
nyomtatott sajtó is.

Azért, hogy a látogatók ezután is idõben értesüljenek a Zalaegerszegen mûködõ kulturális és
sportintézmények, rendezvényszervezõ cégek, civil szervezetek programjairól. Arra kérjük
Önöket, küldjék el a sajto@ph.zalaegerszeg.hu és zalaegerszeg@tourinform.hu e-mail-címekre a
2018. évi rendezvényeikkel kapcsolatos tudnivalókat, idõpont és helyszín megjelölésével együtt.

A 2018. január 31-ig beérkezõ programokról szóló leírást felhasználjuk a város 2018. évi
nyomtatott rendezvénynaptárhoz. Természetesen a megadott elérhetõségeken egész évben
várjuk a rendezvényeikkel kapcsolatos információkat, és lehetõségeink szerint szerepeltetjük a
városi weboldalak programajánlójában is.

Együttmûködésüket köszönjük!
Tisztelettel:

Balaicz Zoltán polgármester

FELHÍVÁS
TISZTELT ZALAEGERSZEGI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársasági elnök az országgyûlési képviselõk választását 2018. április 8. napjára tûzte ki.
A zalaegerszegi Helyi Választási Iroda vezetõje az országgyûlési képviselõk 2018. évi általános vá-

lasztásának lefolytatásához 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA.

A választáson Zalaegerszeg szavazóköreiben szavazatszámláló bizottságok mûködnek. 
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt

szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztasá-
gának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJA AZ LEHET, AKI
• zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezik,
• a központi névjegyzékben szerepel,
• az országgyûlési képviselõk választásán jelöltként indulhat.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJA NEM LEHET
• a köztársasági elnök, a háznagy, képviselõ, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság tag-

ja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
jelölt.

• Nem lehet a választási bizottság választott tagja: 
párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölõszervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitká-
rok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság
illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati
jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezetõ.

Kérem, hogy aki szavazatszámláló bizottság tagjaként részt szeretne venni a választások lebonyo-
lításában és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, jelentkezni szíveskedjen a zalaegerszegi
Polgármesteri Hivatalban (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) mûködõ Helyi Választási Irodánál.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2018. FEBRUÁR 15.
A Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatal II. emeleti 218. sz. és 219. sz.

irodáiban, hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.00 óra között, pénteken 8.00–14.00 óra között várják a je-
lentkezõket.

A személyes megjelenés alkalmával összeférhetetlenségi nyilatkozat kerül kitöltésre, melyhez
személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya is szükséges.
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Egy évvel ezelõtt nyitotta
meg kapuit Zalaegerszegen
a Logiscool élményalapú
programozóiskola. Azóta
számos kisdiák hetente új
projektek készítésével sajá-
títja el a digitális írástudás
rejtelmeit. A hangsúly itt a
programozáson van, a cél,
hogy a felhasználói ismere-
tek konkrét programozói tu-
dással egészüljenek ki. 

Az innovatív, speciális
tananyagra épülõ kurzusokat
a gyerekekhez életkorban
legközelebb álló egyetemis-
ták és gimnazisták tartják,
akik hamar megtalálják a kö-
zös hangot a 7–14 éves diá-
kokkal. Természetesen nem
lesz mindenkibõl programo-
zó, de az elsajátított tudás, a
logikus, algoritmikus gondol-
kodás, a problémamegoldó
képesség az élet bármely te-
rületén használható, korosztály-
tól függetlenül. 

Miért választják olyan sokan a
ma már nemzetközi hálózattal
rendelkezõ Logiscool élményala-
pú oktatási módszerét? A játékos

rendszerû oktatásban a diákok
hétrõl hétre elkészítik saját szá-
mítógépes programjukat, ezáltal
szinte észrevétlenül szívják ma-
gukba a programozói tudást.
Szüleik felismerték, hogy a tech-

nológia ugrásszerû fejlõdését és
a munkaerõpiac növekvõ igényét
kielégítõ ismereteket a Logi-
scoolban már gyermekként, játé-
kosan megszerezhetik gyerme-
keik. Ahogy nyelvtudás nélkül ma
már nehéz boldogulni, rövidesen
a programnyelvek elsajátítása is
a mindennapok részévé válik.

Zalaegerszegen és februártól
már Keszthelyen is elérhetõ

Logiscool-élményt az elmúlt
egy évben már 500 kisdiák
megtapasztalhatta egy-egy
projekt elkészítéséig. A he-
tente programozó kisdiákok
lelkesedése töretlen, már
1500 saját projektet készítet-
tek el. Nyári táborok során
pedig a több mint 100 kisdiák
tartalmasan, tudással és él-
ménnyel gazdagodva töltött
el az iskolában egy-egy he-
tet.

Iskolánk február 5-tõl új
csoportokat indít; elõtte több
nyílt napot szervezünk Zala-
egerszegen és Keszthelyen,
ahova szeretettel várjuk akár
az egész családot. Míg a szü-
lõknek bemutatjuk a Logiscool
céljait, módszereit, addig a
gyermekek oktatóink segítsé-
gével kipróbálhatják mindezt:
elkészíthetik életük elsõ szá-
mítógépes programját.

A nyílt nap ingyenes, azonban
regisztrációhoz kötött. Regisztrál-
ni a www.logiscool.com/zala-
egerszeg weblapon lehet. Várjuk
az érdeklõdõ gyermekeket és
szüleiket!

LOGISCOOL MÁR EGY ÉVE ZALAEGERSZEGEN
A programozás a közeljövõben ugyanolyan megkerülhetetlen

tudássá válik, mint ma az idegen nyelv ismerete. Ahhoz azon-
ban, hogy ez a tudás gyermekek számára is befogadható le-
gyen, az oktatását is az életkoruknak megfelelõ formában kell
megvalósítani. Ebben lépett nagyot a Logiscool. Olyan oktatási
rendszert dolgozott ki gyermekek számára, amely játékosan, él-
ménygazdagon adja át a programozáshoz szükséges ismerete-
ket. Ezzel megtanulhatnak egy programnyelvet, valamint olyan
rendszerszintû gondolkodást, amely a tanulásban és a minden-
napokban is segíti õket.

– A csapat jól teljesített az õszi
idény során – értékelt Fehér
László edzõ. – Kis híján kihoztuk
magunkból a maximumot. A hazai
bajnokságban balszerencsés ve-
reséget szenvedtünk Szegeden,
a 6:2-es eredmény nem tükrözi,
hogy mekkora küzdelem folyt a
pályán. A teke már csak ilyen,
egyszer lent, egyszer fent. A ha-
zai bajnokságban ettõl függetle-
nül kiegyensúlyozottan játszott a
csapat. A nemzetközi porodon
óriási sikernek tartom, hogy ZTK
FMVas fennállása során a világ-
kupát elõször sikerült a megnyer-
nünk. A Bajnokok Ligájában az
osztrák St. Pölten csapatát két-
szer megvertük. A nyolc között
egy német csapat vár ránk, sze-
retnénk õket is legyõzni, a négyes
döntõbe akarunk kerülni.

– Tavaszi tervek, célok?
– A legfontosabb, hogy a sérü-

lések elkerüljék a csapatot. Tavaly
nyáron bõvült a keretünk, egész-
séges harc van a csapatba kerülé-
sért, amit jónak tartok. Ebbõl adó-
dik jó szereplésünk, edzésen is
mindenkinek a maximumra kell tö-
rekednie. Bérelt hely nincs a csa-
patban, de tudják a játékosok is.
Az, hogy többen vagyunk, abból a
szempontból is jó, hogy tudom for-
gatni a csapatot. Igyekszem min-
denkinek játéklehetõséget biztosí-
tani. A másik szempont, hogy a já-
tékosok sem gépek, olyan nincs,
hogy a bajnokság elsõ mérkõzé-
sétõl az utolsóig bezárólag csúcs-
formában dobnak, kell közben egy
kis pihenõ is. 

– A tavaszi idény elején ismét
jönnek a gyengébb csapatok?

– Igen. Nagyobb terhelést is
kaptak a játékosok, fokozatosan
csökken a terhelés, hogy a BL-re
és a hazai rangadókra legyen
csúcsformában a csapat. A tava-
szi tervekrõl szólva: a Bajnokok
Ligájában beszeretnénk jutni a
legjobb négy közé. Ott már bármi
megtörténhet. A Szuper Ligában
célunk a bajnoki címünk megvé-
dése, ami nem lesz könnyû fel-
adat. Több mérkõzést nem na-
gyon veszíthetünk. Répcelakon
nyernünk kell, miként a dobogós
Gyõr Szol otthonában is. A jelen-
legi elsõ helyezett Szegedet itthon
fogadjuk. Nagyon bízom benne,
hogy azon a mérkõzésen lesz
még esélyünk, hogy megvédjük
bajnoki címünket. Egy biztos, na-
gyon kemény tavasz vár ránk, de
állunk elébe. Bízom a játékosok-
ban és remélem, ismét sikerekkel
teli idényt zárhatunk.

SIKERES TAVASZT REMÉL A ZTK FMVAS
TAVALY KIS HÍJÁN A MAXIMUMOT HOZTÁK KI MAGUKBÓL

Nagyszerû õszi idényen van túl a ZTK FMVas férfi szuperligás
tekecsapata. Megnyerte a világkupát, a Bajnokok Ligájában a leg-
jobb nyolc között van. A bajnokságban a második helyen állnak. 

FERENCZI MELINDA Amerikában a
múlt hét végén állt elõször rajthoz. A
verseny színhelye az Idaho állambeli
Nampa városa volt. Elõbb a 60 m-es
síkfutás elõfutamában 7,71 mp-es
idõeredményt ért el, majd a döntõben
7,67 mp-es egyéni csúccsal ezüstér-
met szerzett. Fõ versenyszámában, a
200 m-es síkfutásban pedig saját ma-
ga meglepetésére is kiváló, 24,46 mp-
es egyéni csúcsot futott, amivel meg-
szerezte Amerikában elsõ aranyérmét.

* * *
A TANÉV LEGEREDMÉNYESEBB zalai
diákolimpiai testnevelõjeként Bognár
Szabolcs (zalaegerszegi Kölcsey Fe-
renc Gimnázium) vehette át a Magyar

Diáksport Szövetség elismerését a
diákolimpia elmúlt tanévének
(2016–2017) országos döntõin elért
kimagasló eredményekért.

* * *
SIKERES ÉVADNYITÓ fedett pályás
atlétikai versenyt rendezett szomba-
ton Zalaegerszegen a Zalaszám ZAC. 
A Vám-Szakértõ Kupán a Dunántúl és
a fõváros 12 egyesületének serdülõ
versenyzõi vettek részt a versenyen.
A 13–15 éves fiatalok egyúttal Zala-
egerszeg serdülõ bajnoka címéért is
megküzdöttek. A rendezvény fõ díját
a csapatversenyben gyõztes Zala-
szám ZAC fiataljai vehették át a ver-
seny névadója képviselõjétõl.

– A szurkolók nagy ünneplés-
ben részesítették. Miként emlék-
szik vissza az utolsó pályára lé-
pésére?

– Felejthetetlen volt. Az ember-
bõl ilyenkor feltörnek az emlékek.
Csak nekem szólt a taps, csak rám
figyeltek. Nagyszerû érzés volt lát-
ni a hatalmas molinót, amelyen az
arcképem volt, a sok 10-es szá-
mot, amely a mezem száma volt.
A hangulat felidézte bennem a
sportágban töltött kellemes emlé-
keket, a kellemetleneket elnyomta.

– A ZTE-ben egyelõre utolsó
saját nevelésû játékos volt, aki
szép pályafutást tudhatott ma-
gáénak. Miért nincsen követõ-
je?

– Nemcsak a kosárlabdára, de
más sportágra is jellemzõ, hogy
kevés a saját nevelésû játékos. Az
akadémiákról is kevés játékos ke-
rül ki. Nagyon sok inger éri a mos-
tani fiatalokat. Rengeteg más terü-
let köti le õket, vonja el a figyelmü-
ket a sportról. A küzdõszellem is
hiányzik belõlük. Ha valami nem
megy, gyorsan hátat fordítok an-
nak a tevékenységnek.  Könnyebb
a hátra arcot választani a kosár-
labdában is. A kitartás is hiányzik
a fiatalokból. Emellett a klubok ál-
landó eredménykényszerben van-
nak, Egy fiatallal akkor foglalkoz-
nak többet, ha nagyon tehetséges.
Bõven van  tehát mindenkinek ten-
nivalója, hogy változzon a kép.
Amíg az eredmény az elsõdleges
a felnõttcsapatnál, bizony nehéz
beépíteni a fiatalt.

– Miként tekint vissza játé-
kos-pályafutására. Netán van hi-
ányérzete? 

– Pályafutásom során a ZTE,
az Alba, a Paks és a Veszprém

csapatában játszottam, de a szí-
vem csücske mindig Egerszeg
maradt. Az ember utólag mindig
okosabb, egy kis hiányérzetem
van. Egy-két dolgot mindenkép-
pen másképp csináltam volna játé-
kos-pályafutásom során. A ZTE-
nél éreztem, magam a legjobban,
úgy érzem, más kluboknál nem si-
került kihoznom magamból a valós
tudásom. Ha visszapörgethetném
az idõt, lehet, hogy nem igazolok
el, vagy elõbb távozok. Ennek elle-
nére így is kereknek tartom pálya-
futásomat. Igaz, a légiósélet is
megfordult a fejemben, de az na-
gyon kemény, ott a lelki terheket is
el kell viselni. Egyedül vagy, és így
tovább...

– Veszprémben játszott leve-
zetésként, és belekóstolt a pá-
lya melletti életbe. Jelenleg vi-
szont civil foglalkozása van.
Nem tetszett a pálya közeli élet?

– Pályán kívül sokkal nehe-
zebb, mint játékosként. Nagyon
nehéz az edzõ feladata, nemcsak
a felnõttcsapatoknál. Többet kell

készülni, mint egy játékosnak. En-
nek ellenére tetszett a dolog, nem
személyi problémák miatt hagy-
tam ott a ZTE-t.  Jött egy másik le-
hetõség életemben. A mostani te-

vékenységem sokkal kevesebb
idõt vesz el a családtól.  Nyolc órát
dolgozom, és aztán lehetek velük.
A kosárlabda esténként is leköti az
embert, nem beszélve a hétvégék-
rõl.  Mérlegeltem, mi a fontosabb.
Két kislányom van, szeretteim na-
gyon fontosak számomra. Egy
családi vállalkozásban, az
Sz-Total Kft.-ben dolgozom. Nem
volt egyszerû a döntés, mivel ed-
dig a kosárlabda játszotta a szere-
pet az életemben. 

– Döntése végleges, vagy ne-
tán elõfordulhat, hogy visszatér
a pálya szélére?

– Az új életritmusom nagyon
tetszik. Egyelõre nem érzek kész-
tetést arra, hogy valaha visszatér-
jek a kosárlabdához. Azonban az
is igaz, hogy soha ne mondd azt,
hogy soha. Jelenleg nagyon élve-
zem a civil életet. A kosárlabda
azért mindig ott lesz az életemben,
ha másképp nem, akkor a ZTE
szurkolójaként a nézõtéren. Több
évtized után mindent nem lehet
csak úgy elfelejteni.

KÁMÁN TAMÁS BÚCSÚZOTT IS, MEG NEM IS
TÖBB ÉVTIZEDET NEM LEHET CSAK ÚGY ELFELEJTENI

A Szolnok elleni hazai mérkõzés elõtt búcsúztatta a Zala-
kerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatának vezetése Kámán Tamást,
az egyesület egyelõre utolsó saját nevelésû játékosát, aki komoly
pályafutást tudhat maga mögött a felnõttek között is.

Az õszi idény végeztével a ti-
zennegyedik helyen áll a ZTE lab-
darúgócsapata, érthetõ, hogy a ta-
vasznak új szakmai stábbal vág
neki. Új modell mellett is döntöttek
a klub irányítói. Bevezették a szak-
mai igazgató posztot, ebbe a pozí-
cióba Horváth Károly került, a ve-
zetõedzõi posztra pedig Artner Ta-
más. A felkészülés elsõ napján az
is kiderült, hogy Székely Tibor lesz
a pályaedzõ, Házi László a kapus-
edzõ. Vlaszák Géza, az eddigi ka-
pusedzõ az utánpótláskorú kapu-
sok felkészítéséért felel majd, és
az U–17-es korosztály edzõje
lesz. Felipe Matos volt pályaedzõ-
vel zajlanak a tárgyalások, hogy

milyen munkakörben számítana rá
a ZTE FC, még nem tudni.

– Az elsõ héten felmérés folyik
a játékosok körében – hangoztatta
Horváth Károly. – Napi két edzés-
sel, napközis rendszerben készü-
lünk két héten át. Január 20-án
játsszuk elsõ edzõmérkõzésünket.
Utána folyamatosan gyakorló mér-
kõzések szerepelnek a progra-
munkban.

A csapat játékoskeretében már
az elsõ napon változások történ-
tek.  Thomas Dubek, Szabó Ma-
rek és Kertész Tamás a többiektõl
külön gyakorolt, rájuk nem számít
tavasszal az új szakvezetés. Végh
Gábort fél évre kölcsön adja a

ZTE, a leendõ csapata még nem
ismert. Ceglédre másfél évig szin-
tén kölcsönbe kerül Ágoston Do-
nát.  Az érkezõk között egyelõre
két korábban a ZTE-ben már sze-
repelt játékost találunk. Króner
Martin Vácról tér vissza, a klub
szeretné meghosszabbítani nyá-
ron lejáró szerzõdését. A másik
visszatérõ a Tarr Andráshida csa-
patától Macher Dávid kapus.
Mindkét játékos kölcsönben sze-
repelt õsszel. Kisvárdáról érkezik
a ZTE FC harmadik igazolása. Fo-
dor Ákos bal oldali védõ, 1997-es
születésû. A héten lehetnek to-
vábbi változások.

Horváth Károly elmondta, hogy
minél elõbb szeretnék kialakítani a
játékoskeretet, hogy sikeres le-
gyen a csapat felkészülése.

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC
Hétfõn reggel a ZTE FC csapata elõször találkozott a stadion-

ban, hogy megkezdje felkészülését a tavaszi szezonra.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Zalakerámia ZTE KK–
Naturtex-SZTE-Szedeák

81-69 (27-11, 11-22, 18-22, 25-14)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.
Zalaegerszeg.

PINNK Pécsi 424–ZTE NKK
55-72 (16-9, 16-12, 15-24, 8-27)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.
Kozármisleny.

ZTE RK–Sümeg-Dabronc junior
3:0 (18, 13, 18)

NB II-es férfi röplabda-mérkõzés.
Zalaegerszeg.

Elsõként Új-Zélandnál hosszú
várakozás után úszta át a Cook-
szoros. Az elmúlt év õszén nem
jelentett neki gondot a Gibraltári-
szoros átszelése sem. Mányoki
ezzel egy lépésnyire van az
Ocean's Seven teljesítésétõl.

Az elmúlt év eredményeit terí-
tett asztal mellett megosztotta
szponzoraival is. A kiváló sporto-
ló – akinek harminckét támogató-
ja van – videós anyagban szá-
molt be a 2017-es év eredmé-

nyeirõl. A támogatók sorában ott
van Zalaegerszeg Önkormányza-
ta is, akit az összejövetelen dr.
Vadvári Tibor alpolgármester
képviselt.

Mányoki Attila elmondta, 2018-
ban szeretné teljesíteni az
Ocean's Seven utolsó állomását
az Északi-csatorna átúszását. Is-
mert, ez a próba egyszer már kifo-
gott rajta, az akkor szerzett ta-
pasztalatokat szeretné felhasznál-
ni az újabb kísérlet során.

IDÉN AZ OCEAN'S SEVEN VÉGÉRE AKAR ÉRNI
Sikeres tavalyi esztendõt tudhat maga mögött Mányoki Attila

hosszútávúszó. Az egerszegi sportoló az elmúlt évben az
Ocean's Seven sorozat két állomását is teljesítette.

ATLÉTIKAI HÍREK

Fotó: Zsu



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 01. 25. Kék zsák: 2018. 01. 26.

Üveghulladék gyûjtése: 2018. január 26.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. március 31-ig kétheti rendszerességgel,

páratlan heteken.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

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
• 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 3–5/C fsz. 4.

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.

Telefon:
+36-30/223-1571 

(100 méter a piactól)

CIPÕJAVÍTÁS
-FELÚJÍTÁS

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

ELÉRHETÕSÉGEINK: E-mail: takcleans@gmail.com
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918


