
– liv –

Az Apáczai Csere János Mûve-
lõdési Központ történetét Kiss Gá-
bor, a Deák Ferenc Megyei Könyv-
tár igazgatója idézte fel az ünnep-
ségen, melyen a korábbi igazga-
tók is részt vettek. Mint mondta, a
Kertváros gyarapodó fiatal lakos-
sága miatt volt szükség újabb és
újabb oktatási intézményekre, ami
az Apáczait is életre hívta 1986-
ban. Az óvoda és az általános is-
kola mellett 1988-ban nyílt meg a
könyvtár az intézmény elsõ igaz-

gatója, dr. Oroszy Zoltán mûködé-
se alatt, mellyel kezdetét vette a
közmûvelõdési és kulturális tevé-
kenység is. 1988. április elsején az
akkor még Kertvárosi Nevelési
Központ felvette az Apáczai Csere
János ÁMK nevet.

A demográfiai hullám lecsen-
gése után utolsóként az 1998-tól
2013-ig mûködõ gimnázium is
megszûnt, a mûvelõdési központ a
tagkönyvtárral azonban ugyan-
olyan fontos szerepet tölt be a vá-
rosrész életében, mint elõtte.

(Folytatás az 2. oldalon.)
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A helyi érték

SZÜLETÉSNAP
30 ÉVE AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN

Harmincéves fennállását ünnepelte az Apáczai Csere János
Tagkönyvtár, amit 1988. február elsején nyitottak meg. Akkor már
közel tízezer kötet, háromszáz hangzó anyag és száz folyóirat
várta a kölcsönözni vágyó olvasókat.

Elhangzott: a TOP- és a Mo-
dern Városok programhoz további
pályázati és kormányzati források
érkeztek, így a város történetében
rekordösszegûre, 47 milliárd 258
millió forintra emelkedett a költ-
ségvetési fõösszeg. Az összegek
beépítésével azért is siettek, mert
törvényi lehetõség van arra, hogy
a beruházás elindulásáig a pénzt
kamatoztassa a város.    

A Mozgássérültek Zala Megyei
Egyesületével újfajta együttmûkö-
dési megállapodást kötött az ön-
kormányzat. Székhelyükön, a Ba-
latoni út 3. szám alatt 132 négyzet-
méteren Adományközpontot alakí-
tanak ki, kreatív akciókhoz. A ne-
héz helyzetben lévõ zalaegersze-
gieket szeretnék segíteni, és eh-
hez további csatlakózókat – egye-
sületeket, egyéb civil szervezete-
ket, magánembereket – is várnak.

Balaicz Zoltán elmondta: foly-
tatják, sõt kiegészítik a Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vánnyal kötött megállapodást. Em-
lékeztetett: az önkormányzat szá-
mára fontos a Zalaegerszegen

székhellyel vagy telephellyel ren-
delkezõ mikro- és kisvállalkozások
fejlõdésének elõsegítése. A vállal-
kozásfejlesztési alapítvánnyal
2014 óta tartó együttmûködés ke-
retében az önkormányzat célhoz
kötötten pénzt biztosít az alapít-
vány számára. 2017 végéig 47 ké-
relmezõ igényét hagyta jóvá a
ZMVA: 2 százalékos kamattámo-
gatásban részesült 40 vállalkozó
részére 237.380.500 forintot fizet-
tek ki, beszerzéshez kapcsoló-
dóan 3 százalékos kamattámoga-
tásban 6 igénylõ részesült
45.500.000 forinttal. Háromszáza-
lékos kamattámogatásban része-
sült egy 35 év alatti fiatal is. Az ön-
kormányzat a megállapodás alap-
ján 11.548.590 forintnyi pénzesz-
közt adott át a ZMVA részére.

A program sikerének növelése
érdekében a vállalkozói kör felme-
rült igényeit kielégítve a ZMVA to-
vábbi három terméket dolgozott ki,
ebbõl a város 2 forgóeszköz típusú
konstrukcióhoz kíván hozzájárulni
további pénzeszközátadással.

(Folytatás a 3. oldalon.)

REKORD FÕÖSSZEG
A VÁROSI KÖZGYÛLÉS MÚLT HETI ÜLÉSÉRÕL

A képviselõ-testület legutóbbi ülését követõ, már hagyomá-
nyos sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester a legfonto-
sabb döntésekrõl számolt be. Elsõként az idei évi költségvetés
elsõ negyedéves módosításáról.

Korábbi grafikák, tanulmány-
rajzok, érmek, fából készült
szobrok is láthatók Farkas Fe-
renc szobrászmûvész jubileumi
kiállításán a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben. De
azért továbbra is a bronz az
uralkodó.

– pet –

Az idén hatvanesztendõs alko-
tó az utóbbi évtizedekben fõként
ebbõl az anyagból öntötte ki jelleg-
zetes szobrait; legyen szó köztéri
alkotásokról, vagy kisplasztikákról.
A zsinagógában nyílt tárlaton fõleg
ez utóbbiak láthatók. Kiegészülve
Farkas Ferenc grafikáival, ami iga-
zi meglepetés, hiszen a mûvészt
errõl az oldaláról kevésbé ismeri a
közönség. Szobrokhoz készült
elõtanulmányok, fõiskolás korá-
ban rajzolt skiccek egyaránt a fa-
lakra kerültek.

Ami a plasztikákat illeti: a kiállí-
tótér egyik felébe fõleg nõábrázo-
lások kerültek, a tárlat többi része
pedig inkább vallási, szakrális
támájú: szentek, golgota, püspök
halála..., de azért a humanisták és
Leonardo da Vinci is megjelenik.

Balaicz Zoltán polgármester az
alkotót köszöntve kiemelte: nem
egy életmûtárlat ez, hiszen az min-
dig valaminek a lezárása. Farkas
Ferenc pedig ezután is alkotni fog,
és remélhetõleg még sok szép

mûvel örvendezteti meg a közön-
séget a következõ évtizedekben
is. A kiállítást megnyitó dr. Kostyál
László mûvészettörténész el-
mondta: több mint harminc évvel

ezelõtt ismerte meg Farkas Feren-
cet, aki akkoriban érett alkotóként
tért vissza Zalába.

A szobrászatban a hatvanas-
hetvenes években új korszak kez-

dõdött, ez volt a geometrikus kí-
sérletek idõszaka, ám Farkas Fe-
renc megmaradt a klasszikus for-
mavilágnál.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KLASSZIKUS FORMAVILÁG, EGYEDI ALAKOK
FARKAS FERENC JUBILEUMI TÁRLATA

Maratoni versolvasással, iro-
dalmi mûsorokkal, és a hagyo-
mányos Posztolj-verset az utcá-
ra akcióval ünnepelte a város
április 11-én a magyar költészet
napját.

– pet –

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár ezúttal a zalaeger-
szegi Deák-szakközépiskola 11. E
osztályával közösen emlékezett
meg József Attila születésnapjá-
ról. A diákok és a könyvtár néhány
munkatársa a „Szívünkbõl verse-
lünk” program keretében – versek-
kel a kezükben – egy szív alakza-
tot formáltak a Deák téren. Majd
elhangzott a költõ Születésnapom-
ra címû verse is.

A nap folyamán, a belváros ut-
cabútorain, fatörzsein több szerve-
zet és magánszemély is helyezett
el kinyomtatott verseket. A Dísz té-
ri gasztrobárban pedig maratoni
versolvasásra került sor. Az ese-
ményt immár harmadik alkalom-
mal rendezte meg a Családi Inté-
zet. Pölöskey Ildikó csoportvezetõ

érdeklõdésünkre elmondta: ebben
az évben is sokan jelentkeztek a
felhívásra. Reggel 8 és este 8 óra
között körülbelül kétszázan olvas-
ták fel kedvenc versüket. Iskolák,
kulturális intézmények, civil szer-
vezetek, magánszemélyek, nyug-
díjaskörök adták egymásnak a
mikrofont.

Ottjártunkkor épp a Göcseji
Múzeum versolvasó csapata érke-

zett a Dísz térre. Dr. Kostyál Lász-
ló igazgatóhelyettes például Re-
ményik Sándor-költeményeket,
Marx Mária etnográfus Petõfi-ver-
set, Béres Katalin történész pedig
a zalaegerszegi költõ, Nagy Betti
Gyüjtök címû versét olvasta fel. Ez
utóbbi érdekessége, hogy a szer-
zemény személyesen a muzeoló-
gusnak íródott.

(Folytatás az 5. oldalon.)

VERSEKBEN REJLÕ SOKSZÍNÛSÉG
KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK VÁROSSZERTE

KÉT ÚJABB
ÖRÖKÖS TAG

Két új bronzplakett került a
Hevesi Sándor Színház bejára-
tánál lévõ örökös tagok arckép-
csarnokába. Balogh Tamás és
Farkas Ignác színmûvészek
dombormûvét Béres János
szobrászmûvész készítette. 

– b. k. –

Az idei utolsó premier elõtt avat-
ták a színház bejáratánál Balogh
Tamás és Farkas Ignác Jászai-dí-
jas színmûvészek bronzplakettjeit.
Elismerõ szavakat, köszöntõt
Besenczi Árpád színházigazgató
mondott, majd ismertette a két kü-
lönbözõ karakterû színmûvész ed-
digi életútját, fontosabb zalaeger-
szegi szerepeiket, köztük a leg-
utóbbi közös munkájukat, a Caligu-
la helytartóját. Beszélt a mûvészek
által kiérdemelt díjakról és néhány
személyes momentumról, lévén
nemcsak kollegiális, hanem baráti
is a viszony az új örökös tagokkal.
Emberként és mûvészként is köve-
tendõ példának jellemezte õket. 

A dombormûveket a mecénás
Siklósi házaspárral közösen lep-
lezte le a direktor. 

(Folytatás az 5. oldalon.)



Az Izsák Imre Általános Isko-
lától indulva a csácsi városrész
feletti dombok látnivalóihoz ve-
zet a Horhosok útja elnevezésû
turistaút, amit Zalaegerszeg ön-
kormányzata létesített 4,5 millió
forintból.

– liv –

A turisztikai kínálatnak nem-
csak olyan fejlesztések lehetnek
részei, mint a megépülõ alsóerdei
rekreációs központ vagy a
Mindszenty-emlékmúzeum, ha-
nem a szabadban való tartózko-
dás lehetõségéit szolgálók is, fo-
galmazott Balaicz Zoltán polgár-
mester. Ilyenek a túraútvonalak,
melyek az egészséges életmód-
hoz kapcsolódóan a mozgás örö-
mét biztosítják a családok, baráti
közösség számára. A környék
megismerésével nemkülönben
erõsödik a lokálpatrióta szellemi-
ség, a város iránti kötõdés. Mint
mondta, ebbõl a szándékból fa-
kadt az az ötlet, hogy a városi
egyesületek által korábban kijelölt
túraútvonalakat intézményesítsék
egy olyan háttérrel, mellyel köny-
nyebbé teszi az ide érkezõ turis-
táknak és a zalaegerszegi polgá-
roknak ezek bejárását. A Horho-
sok útja elnevezésû turistaút ezen

szándék elsõ megvalósulása, fûz-
te hozzá.

Három útvonal közül lehet vá-
lasztani, melyek gyalogosan, ke-

rékpárral és futva egyaránt teljesít-
hetõk. A zöld színnel jelölt 8 kilo-
méter hosszúságú, érinti a csácsi-
hegyi, a henye-hegyi kápolnát, a

Vari-kutat és az Állatsimogatót. A
kék a zöldnél hosszabb, 13,9 kilo-
méteres túraút. A piros a leg-
hosszabb szakasz a maga 23,1 ki-

lométerével, érinti Pethõhenyét,
ahol a Makovecz Imre által terve-
zett Szent István-templom is meg-
tekinthetõ. Elhalad a Csurgó-kút

valamint a Mária-for-
rás mellett, melynek
környéke a medve-
hagyma-lelõhely miatt
már régóta kedvelt ki-
rándulóhelynek szá-
mít. Útbaigazító táblák
segítik a haladást, a
hét ismeretterjesztõ
tábla pedig bõvebb in-
formációt nyújt a látni-
valókról, valamint a te-
rület állat- és növény-
világáról. A Horhosok
útjáról a megújuló
www.zalaegerszeg-
turizmus.hu honlapon
is lehet tájékozódni.

Tolvaj Márta alpol-
gármester azt fûzte
hozzá, hogy ez csak a
kezdet, hiszen a most

átadotthoz 13 másik túraútvonal
csatlakozik majd. Köszönetét fe-
jezte ki a munkacsoportnak, mely-
nek tagjai az útvonalak pontos

meghatározása
mellett egységes
arculatot is ren-
deltek a túraútvo-
nalak jelzéseihez
és tájékoztató
tábláihoz.

Herkliné Ebedli
Gyöngyi, a város-
rész önkormány-
zati képviselõje
arról beszélt,
hogy a túraútvo-
nalak pihenõhe-
lyeit szeretnék to-
vábbfej leszteni
padok, asztalok
kihelyezésével.
Közösségi prog-
ramokat is tarta-
nának az egyes
h e l y s z í n e k e n ,

ezek egyike a medvehagyma-
fesztivál lenne. Ugyancsak közös-
ségi célokat szolgál majd a csácsi-
hegyi kápolna mellett idén létesí-
tendõ új épület. 

A sajtótájékoztató a Városmar-
keting Iroda túrázásról szóló kis-
filmjének vetítésével kezdõdött,
majd a túraútvonalak bejárásával
zárult. Ez utóbbin a Zalai Te-
ker(g)õk, a Zalaegerszegi Kerék-
páros valamint a Zöldirány Egye-
sület tagjai kerékpárral, míg az
Iron Bodies Futó és Erõsítõ Egye-
sület tagjai futva vettek részt.

Mint elhangzott, 74 százalékos
részvétel mellett Vigh László (Fi-
desz–KDNP) a szavazatok közel
54 százalékát kapta. Az eredmény
tükrözi a becsületes munkát, a sok
fejlesztést, aminek forrásai a TOP-
program és a Modern Városok
Program keretében érkeztek Zala-
egerszegre, illetve a választókerü-
letbe. 

Vigh László köszönetet mon-
dott a bizalomért, megköszönte a
mintegy ezer segítõjének a kam-
pánymunkát, és ígérte, a követke-
zõ négy évben sok-sok feladatot
fognak megoldani. Megemlítette,
hogy a Modern Városok Program
után indul a Modern Falvakért
Program, úgy hogy munka lesz
bõven a jövõben is.

Balaicz Zoltán, a Fidesz zala-
egerszegi elnökeként köszönetet
mondott mindazoknak, akik részt
vettek a kampányban és segítet-
ték a munkát. Hangsúlyozta, a 74
százalékos részvétel nagy legiti-
mációt ad a munkához. Polgár-
mesterként bízott a gyõzelem-
ben, hiszen az elmúlt években
sok beruházás és fejlesztés tör-

tént a városban, és mint fogalma-
zott, szomorú lett volna, ha ezt a
választópolgárok nem ismerték
volna el.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke minden zalai szavazó-
nak megköszönte a választásokon
való részvételt. Úgy fogalmazott,
olyan ember szerezte meg a gyõ-
zelmet Vigh László személyében,
aki megérdemelte. Büszkék erre a
gyõzelemre és gratulálnak az or-
szággyûlési képviselõnek.

* * *
Góra Balázs az MSZP-

Párbeszéd országgyûlési képvi-

selõjelöltje sajtótájékoztatóján el-
mondta: köszöni mindazoknak a
szavazatát, akik a demokráciára,
az összefogás szövetségére és rá
voksoltak. Megköszönte továbbá
mindazok segítségét, akik a kam-
pányban részt vettek. A választás
utáni hét az elemzésé és a takarí-
tásé, aztán megkezdik a felkészü-
lést a jövõre esedékes önkor-
mányzati választásokra. 

A gyûlöletkeltés és a félelem-
keltés politikája eredményes volt,
ezért kapott ilyen nagyarányú fel-
hatalmazást a Fidesz – fogalma-
zott. Megjegyezte, amíg a kor-
mánypárt képviselõjelöltjei nagy
felületeket kaptak a sajtóban, az
ellenzéknek egészen kicsi hely ju-
tott, hogy programjukról tájékoz-
tathassák a közvéleményt.

2 Közélet
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ÉRTÉKELTÉK A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIT
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A FIDESZNÉL ÉS AZ MSZP-NÉL

A hetedik legjobb eredményt érte el az országban a Zalaeger-
szeg központú választókerület – fogalmazott Vigh László ország-
gyûlési képviselõ az április 8-án született országgyûlési képvise-
lõ-választások eredményeit értékelõ sajtótájékoztatón. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán polgármester ki-

emelte, hogy az elmúlt három év-
tized igazolta az intézmény létre-
hozásának jogosultságát. Mint
mondta, valóban sok minden tör-
tént a harminc év alatt. 2013
augusztusától 2015. december
végéig, mint a Zalaegerszegi Vá-
rosrészek Mûvelõdési Központja
és Könyvtára mûködött, majd
2016. január elsejétõl a
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõ-

dési Központ telephelyévé vált.
Ezzel hosszú távon is révbe ért az
intézmény és a könyvtár, ami a

Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Tagkönyvtáraként mûködik. A pol-
gármester beszéde végén átadta
az önkormányzat emléklapját a
könyvtár jelenlegi vezetõjének,
Jasztrab Istvánnénak a jubileum
alkalmából. Kiemelte, a könyvtár
valamennyi munkatársa lelkiisme-
retesen és igazi lokálpatriótaként
szolgálta és szolgálja a város kö-
zösségét. 

A 30 év eseményei fotótabló-
kon jelennek meg a könyvtárban,

ahol a „Szeretem a könyvtárat,
mert..." elnevezésû gyermekrajz-
pályázat alkotásait is kiállították.

A júliusig tartó rendezvénysoro-
zat részleteirõl, Izrael 70 évérõl
Siklósi Vilmos, a Béke Shalom Ba-
ráti Társaság ügyvezetõ elnöke
sajtótájékoztató keretében szá-
molt be. Hangsúlyozta: a magyar
kormánynak Izraellel ilyen jó kap-
csolata, mint napjainkban, még
nem volt. Sok izraeli diák tanul Bu-
dapesten, és dolgoznak magyar
társaikkal egyetemi kutatóközpon-
tokban. Izraelnek színes a kultúrá-
ja, gasztronómiája és a gazdasá-
ga is – fogalmazott Siklósi Vilmos.

A május 13–15-ig tartó Izraeli
Filmhét helyszíne az Art mozi, a
rendezvényt Matyéka István, a ba-
ráti társaság tiszteletbeli elnöke
nyitja meg. A filmhét látogatóit hu-
muszkóstolóval várják, a belépés
díjtalan. Az adósság címû filmet
május 13-án 14 órakor láthatják az
érdeklõdõk, a Fagyos napok címû
alkotást május 14-én 20 órakor,
míg a Házasságközvetítõ címû já-
tékfilmet május 15-én 20 órakor
vetítik. 

A Béke Shalom Baráti Társa-

ság elsõ napi bélyegzõt ad ki a
május 18-i izraeli bélyeges kiállítá-
sán, melynek helyszíne a zala-
egerszegi 1-es számú posta.

Az Izraeli Est május 27-én a
Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben kerül megrendezésre. 18
órakor Zsidó kéziratok és szertar-
tási tárgyak címmel nyílik kiállítás,
melyet Kaján Imre, a Göcseji Mú-
zeum igazgatója nyit meg. Ezt kö-
vetõen 19 órától kerül sor a
Goldmark Kórus hangversenyére.
Az évforduló alkalmából júniusban
emlékfaültetésre kerül sor, vala-
mint bemutatják a baráti társaság
25+1 éves jubileumi kiadványát.
Július 21-én az AquaCityben lát-
hatják az érdeklõdõk az Izraeli
Tánckar elõadását.

ÜNNEPI RENDEZVÉNYSOROZAT
IZRAELI EST, FILMHÉT, BÉLYEGKIÁLLÍTÁS, EMLÉKFAÜLTETÉS
„A sofár hangja” magyar zsidó bélyegek és „Az ígéret földje” iz-

raeli bélyegek kiállításával kezdõdött a hét elején az ünnepi ren-
dezvénysorozat Izrael Állam újbóli megalapításának 70. évforduló-
ja alkalmából. A Hevesi Sándor Színházban megrendezett kiállí-
tást Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója nyitotta meg.  

HORHOSOK ÚTJÁN
ZÖLD, KÉK ÉS PIROS TÚRAÚTVONALAKKAL

SZÜLETÉSNAP
30 ÉVE AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN

Balaicz Zoltán, Kiss Gábor, Jasztrab Istvánné, valamint Bogdán
Marianna és Nemes Ferenc, a mûvelõdési központ korábbi igazgatói.



Régésztábor:
A történelem és a régészet iránt

fogékony felsõ tagozatos diákokat
várjuk a programra (leendõ 6., 7.
és 8. osztályosokat). Régészek,
múzeumpedagógusok, képzõmû-
vészek vezetésével élményekben
gazdag nyári programon vehetnek
részt a gyerekek. Egy kis ízelítõ a
témából:
– Az ókori Kelet építészeti érde-

kességei.
– Mítoszok, istenek az ókori gö-

rögöknél.
– Egy ásatás megtekintése, a le-

letek sorsa.
– Az ókori Róma – Romulus és

Remus története, katonaélet a
Római Birodalomban.

– Kirándulás Savariába.
A tábor helyszíne: Göcseji Mú-

zeum.
Kézmûvestábor

A népi hagyományok, a népmû-
vészet iránt érdeklõdõ 7–12 éves
gyerekeket várjuk a nyári prog-
ramra. Pedagógusok, népi ipar-
mûvészek és népi gyermekjátékok
készítõinek segítségével megta-
nulhatják a gyerekek a nemezelés
és a korongozás technikáját, bõr-
és csuhétárgyakat készítenek;
gyertyamártással és más érdekes
technikákkal is megismerkedhet-
nek, amik az iskolában technika-
vagy rajzórákról kimaradnak.

A tábor helyszíne: Göcseji Fa-
lumúzeum.

Az errõl szóló szerzõdés aláírá-
sakor Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta: szinte nincs olyan
rendezvény a városban, amihez
ne kötõdne jótékonysági akció. Az
adományozás hozzájárul a közös-
ségépítéshez. Mindezt jelzi, hogy
a különbözõ programok látogatott-
sága is sokat emelkedett az elmúlt
évben, hiszen, ha van egy jóté-
kony cél, sokan örülnek, hogy se-
gíthetnek, ez pedig erõsíti a lokál-
patrióta kötõdést.

A városi farsang és a Fánky
Fesztivál erõsíti egymást. A színes
rendezvény – különösen a maska-
rafelvonulás – szervezésében so-
kat segített a Nagycsaládosok
Egyesülete, amiért köszönet jár –
fogalmazott a polgármester.

Ruisz Cecília, az egyesület el-
nöke arról szólt, hogy mire fordít-
ják a bevételt ebben az évben. Pár
napos nyaralást terveznek (30–40
egyesületi tag már jelezte részvé-
telét) a Balaton-felvidéken. Emel-

lett számos kisebb kirándulást is
terveznek, valamint színházláto-
gatásra is jut a kapott pénzbõl. 

Tompa Gábor, a Kvártélyház
Kft. ügyvezetõje megköszönte a
fánkokat sütõ csapatok munkáját.
Mint mondta, az elkészült 3 ezer
darab fánk rövid idõ alatt elfogyott.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2018. április 17. BÖLCSIKÓSTOLGATÓ – 2018
2018. április-május hónapban sok szeretettel várjuk az érdek-
lõdõ szülõket, nagyszülõket, leendõ bölcsiseket a Zalaeger-
szegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéiben a bölcsikós-
tolgatókon.

Tipegõ Bölcsõde: 2018. április 28. 9–12 óráig
Napsugár Bölcsõde: 2018. május 05. 9–12 óráig

A délelõtt során lehetõség nyílik:
• Megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• A bölcsõdei élettel
• A bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal

Minden, a bölcsõdei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre vá-
laszt kaphatnak!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Prenner Zsuzsanna

– Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék vezetõje 30/377-3925
Tóthné Gróf Andrea – bölcsõdevezetõ 30/870-6229
Tóth Tímea – bölcsõdevezetõ 30/870-6221

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo
Kft. együttmûködésében – kizárólag a zala-
egerszegi lakosság részére – meghirdeti a ház-
tartások tavaszi nagytakarítását.

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös kép-

viselõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek ki-
szállításával történik majd a lomtalanítás.
2018. április 16–17-én (hétfõ vagy kedd)  
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztársaság
utak által bezárt terület)
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018. áp-
rilis 13. péntek 12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
Alsóerdei u., Átalszegett, Balassi B., Csendes, Er-
dész, Fejér Gy., Goldmark, Göcseji u. páros oldala,
Gyimesi, Köztársaság u. páratlan oldala, Lehel,
Liszt Ferenc, Mókus, Napsugár, Vajda L.,
Závodszky (volt Gorkij).
2018. április 19–20-án (csütörtök vagy péntek)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Erzsébethegy, Vorhota, Ságod 
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2018. április 18. szerda 12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
– Erzsébethegy: Erzsébethegyi, Kápolnaszeri,

Szirom, Újhegyi, Virágszer.
– Vorhota: Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi,

Vorhotai, Völgyi.
– Ságod: Csapási, Csillagfény, Diófa, Fako-

páncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Hajnóczy,
Martinovics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pity-
pang, Rigó, Ságodi és 30-tól és 39-tõl, Szellõ-
háti, Szilvás, Telekalja, Termál, Tó, Tuboly
László, Új u., Vasvári Pál, Viola.

2018. május 2–3–4. (szerda, csütörtök vagy
péntek)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018. áp-
rilis 27. péntek 12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
– Csács: Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damja-

nich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág,

Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pa-
csirta, Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ
György. 

– Bozsok: Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabad-
ság, Válicka,

– Bozsoki-hegy: Bozsoki hegyi, Bozsoki-völgyi,
Zölderdõ.

– Csácsi-hegy: Barackfa, Csácsi hegyi, Csiga
utca, Dombalja, Dombtetõ, Homoktövis, Hori-
zont, Madárbirs, Nyári hegyi, Petelehegyi,
Pethõhenyétõl átcsatolt részek (Hosszú hegy,
Henye-hegy), Púposdombi, Süveghegyi, Szar-
vas, Széperdõ, Tél, Vari-kút u.

– Cserlap: Almás, Cserlapi, Gombás, Kéknefe-
lejcs, Repkény.

2018. május 7–8 (hétfõ vagy kedd)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy 
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018.
május 4. péntek 12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
Páterdomb: Avasárok, Baráth Ferenc (volt Varga
Gábor u.), Baross Gábor, Báthory István, Bíró Már-
ton u. 46-tól és 61-tõl (a vasútvonaltól délre esõ ré-
sze) Farkas Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub,
Honvéd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl
és 31-tõl (vasútvonaltól délre esõ része), Margaré-
ta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán, Wlassics
Gyula, Zalai Tóth János, 
Gévahegy, Pipahegy: Akácos u., Diós, Enikõ,
Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi, Kanizsai u., Pipa-
hegyi, Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz.
2018. május 10–11-én (csütörtök vagy péntek)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Becsali, Bazita, Szívhegy 
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018.
május 9. szerda 12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
– Becsali: Becsali, Budai-völgy, Cserhegyi, Fut-

rinka, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-
horhos, Meredek, Mosoly.

– Bazita: Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kis-
bükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród, Temetõ,
Toposházi.

– Szívhegy: Belsõszeg, Hóvirág, Kökény,
Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye.

– Azáleás.

LIMLOM-AKCIÓ!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tájékoztatást kaptak a képvise-

lõk a Beszerzési Testület múlt évi
munkájáról. A 2017. évre áthúzó-
dó (6 db) és 2017-ben megindított
eljárások száma 37 darab, ebbõl
29 darab építési beruházás, 3 áru-
beszerzés, 5 szolgáltatásmegren-
delésre irányult. A megindított 37
darab eljárásból 25 eredménye-
sen lezárult, 9 eredménytelen lett,
3 pedig áthúzódik az idei évre. Az
egyes eljárások részajánlattételi
lehetõségét is figyelembe véve 45

feladat ellátására kötöttek szerzõ-
dést, ebbõl 34 feladatellátást (75,5
százalék) zalaegerszegi kötõdésû
vállalkozások nyerték. 

Ebben az évben nem adják ki a
város díszpolgári címét, mivel ja-
vaslat sem érkezett rá. Pro Urbe
díjra több javaslat is érkezett, a
képviselõ-testület döntése értel-
mében a Magyar Nemzeti Levéltár
Zala Megyei Levéltára és az idén
50 éves Zalaegerszegi Honvéd
Klub veheti át az elismerést a má-
jusi ünnepi közgyûlésen.

REKORD FÕÖSSZEG
A VÁROSI KÖZGYÛLÉS MÚLT HETI ÜLÉSÉRÕL

TISZTELT

MÚZEUMLÁTOGATÓ

KÖZÖNSÉGÜNK!
Áprilistól nyári nyitvatartás

szerint várjuk Önöket a
következõ idõpontokban:

Göcseji Múzeum
A közelgõ intézményi felújí-

tás és a költözés miatt jelenleg
a Németh János-gyûjtemény
tekinthetõ meg keddtõl szom-
batig 9.00–17.00 óra között.
Szünnapok: vasárnap és hétfõ.

Göcseji Skanzen
A falumúzeumban megnyi-

tották az épületeket, keddtõl
vasárnapig 10.00–18.00 óra
között várják a látogatókat.
Szünnap: hétfõ.

Kommunizmus
Áldozatainak Emlékhelye

Az emlékhely minden
kedden látogatható a Mártírok
útja 5. szám alatt. Kapunyitás:
14.00, 15.00 és 16.00 órakor.
Az emlékmúzeumot csoporto-
san – elõre egyeztetett idõ-
pontban – bármelyik hétköznap
meg lehet tekinteni. További in-
formáció: gocsejimuzeum.hu

HÁROMEZER FÁNK KÉSZÜLT
A BEVÉTELT A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE KAPTA

A farsangi Fánky Fesztivál bevételét – 330 ezer forintot – sajtó-
tájékoztató keretében adták át. Az összegyûlt pénzt a Nagycsalá-
dosok Egyesülete kapta.

A gyerekeink egyelõre a tavaszi szünidõt várják, de mi szülõk
azon gondolkodunk, hogyan tudnánk csemetéinkkel tartalmasan,
jókedvûen eltöltetni a hosszú nyári vakáció egy részét, amíg mi
dolgozunk. A családi nyaralás eljöveteléig kettõ nagyszerû tábort
ajánlunk a figyelmükbe.

NYÁRI TÁBOROK
A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Zalaegerszeg Öreghegy tele-
pülésrészen pedig az új utcát Só-
lyom utcának nevezték el.

Mindkét esetben a lakosság
egyetértésével született meg a
döntés.

A városi közgyûlés a Kertváros településrészen található 725/2
hrsz-ú kivett közútnak a Nemzetõr utca elnevezést adta. Ez a
jelzett út folytatása.

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉS

Fotó: Seres
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C

ZALAVÍZ ZRT. – VÍZIKÖZMÛ KÖZSZOLGÁLTATÁS

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
– HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
– PARKOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

LÉSZ KFT. – ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELÉS

2018. ÁPRILIS 21-ÉN, SZOMBATON

8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!

SENIOR AKADÉMIA
2017–2018. tavaszi félév

PROGRAM
2018. ÁPRILIS 19.

14.00–14.25 Dr. Tóth Zsuzsanna PhD, egyetemi adjunktus,
Felsõoktatás-módszertan kutatócsoport tag – A
fiatal generációk oktatási lehetõségei a mai világban.

14.25–15.00 Dr. Jármai Erzsébet PhD, fõiskolai tanár, tudomá-
nyos és nemzetközi dékánhelyettes, Felsõoktatás-
módszertan kutatócsoport tag – A senior generációk
oktatásban rejlõ fejlõdési lehetõségeinek bemu-
tatása, 1. rész.

15.00–15.20 Szünet
15.20–16.05 Dr. Jármai Erzsébet PhD, fõiskolai tanár, tudomá-

nyos és nemzetközi dékánhelyettes, Felsõoktatás-
módszertan kutatócsoport tag – A senior generációk
oktatásban rejlõ fejlõdési lehetõségeinek bemuta-
tása, 2. rész.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a
+36-92/509-900 • www.uni-bge.hu

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA

A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:
Zalaegerszeg MJV Közgyûlésének a településkép védelmérõl
szóló 42/2017. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletének
módosítása

A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény továbbá
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI.
18.) korm.rendeletben (kormányrendelet) meghatározottak alapján
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép
védelmének céljából 2017. év végén megalkotta a helyi település-
képi rendeletet, melynek – az eddigi gyakorlati tapasztalatok alap-
ján – szükségessé vált a módosítása.

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlésének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.
(III. 17.) önkormányzati rendelet alapján a településképi rendelet
módosítása tekintetében – társadalmi bevonás keretében – a part-
nerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Zalaegerszeg MJV településképi rendeletmódosításának elõkészí-
tését megkezdtük, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.
A lakossági fórum idõpontja: 2018. április 25. 17.00 óra
A lakossági fórum helyszíne: Keresztury Dezsõ VMK, 3-as elõadó

(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

Zalaegerszeg MJV településképi rendeletének módosítása partner-
ségi egyeztetése keretében 2018. május 3-ig – névvel és címmel
ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír alapon (Zalaeger-
szeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztályához (Zalaeger-
szeg, Kossuth L. u. 17–19. 214. iroda, tel.: 92/502-134).

A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

ISKOLAORVOS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET

Munkavégzés jogviszonya:
határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés idõtartama: teljes munkaidõ (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:

Zalaegerszegen mûködõ nevelési-oktatási intézmények

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 2. számú melléklete
alapján.

A munkakör betöltésének feltétele:
magyar állampolgárság, orvostudományi egyetemi végzettség,
valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.
3.) NM-rendelet 3. §-a által meghatározott szakképesítések va-
lamelyike, büntetlen elõélet, érvényes mûködési nyilvántartás,
szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.

Elõnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga
megléte, számítógépes alkalmazások felhasználói szintû kezelése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat

másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– érvényes mûködési nyilvántartási igazolvány, érvényes Magyar

Orvosi Kamarai tagsági igazolvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel

a pályázó igazolja a büntetlen elõéletét és azt, hogy nem áll a
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt eljárásban kéri a pályáza-
ta elbírálását,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban feltüntetett szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul,

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás elbírálá-
sában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

Illetmény és juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint.

A munkakör betölthetõ: 2018. augusztus 15-tõl
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

A pályázat benyújtásának módja:
A jelentkezéseket írásban, postai úton a Zalaegerszegi Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaegerszeg, Kis
u. 8.) várjuk. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megne-
vezését: „iskolaorvos”. A pályázat elektronikus úton is benyújt-
ható Ladányi Ibolya Otília intézményvezetõhöz, az
eualapellatas@zalaszam.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatosan további információ az intézményveze-
tõtõl kérhetõ a +36-30/964-7540 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu ,
www.zalaegerszeg.hu, www.zegali.hu, Zalai Hírlap

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szennyvízcsatorna-rekonstrukció miatt forgalomkorláto-

zások és lezárások várhatóak az Arany János utcában, a Rá-

kóczi úti keresztezõdéstõl a Platán sor, Tejipar szennyvízrá-

kötéséig.

A munkavégzés várható ideje: 2018. 03. 23–2018. 10. 31. Az

ütemek pontos kezdési, illetve befejezési határidejét a helyszí-

ni adottságok jelentõsen befolyásolják. 

• I. ütem:  Rákóczi u.–Mártírok átkötõ u. (Favorit II. épülõ lakó-

park) közötti szakasz (várható idõtartam: 8 hét.)

• II. ütem: Mártírok átkötõ u.–Kisfaludy út (Püspöki Grácián-ke-

resztezõdés) közötti szakasz

• III. ütem: Kisfaludy u.–Jókai u. közötti szakasz

• IV. ütem: Jókai u.–Platán sor közötti szakasz

Az építkezés I. üteme alatt az alábbi forgalomkorlátozások és

lezárások várhatóak: 

• a) az Arany János út Rákóczi Ferenc úti csomópontját lezár-

ják, a csomópontba ki-behajtás kizárólag a megkülönbözte-

tõ jelzést használó gépkocsik számára engedélyezett.

(2018. 04. 09–2018. 05. 11.) A lezárás idejére alternatív út-

vonalként a Mártírok útja, illetve a Dózsa György utca hasz-

nálható. 

• b) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányá-

ban), félpályás lezárása szükséges a Kelemen Imre utca–

Virág Benedek utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az

épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 03. 26–2018. 04. 08.)

• c) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányá-

ban), félpályás lezárása szükséges a Virág Benedek utca–

Batsányi János utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az

épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 05. 14–2018. 05. 18.)

Az építkezés alatt a csomópontokat teljes mértékben csak az

útcsatlakozásokban folyó bekötések, illetve aknaépítések idejére

zárják le, az egysávos közlekedés biztosított lesz.

Megértésüket, türelmüket, együttmûködésüket köszönjük!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE –
ZALAEGERSZEG

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXX|II. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
Városi Sportlétesítmény Gondnokság lntézménye –

Zalaegerszeg

PORTÁS-KAZÁNFÛTÕ-
VILLANYSZERELÕ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Októ-
ber 6. tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:

intézményi portás, kazánfûtõi, villanyszerelési feladatok elvég-
zése

llletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakmunkásképzõ intézet, villanyszerelõ,
• kazántûtõi képesítés.

A páIyázat elbírálásánál elönyt jelent:
• épületvillamossági szerelésben gyakorlat,
• érintésvédelmi, villámvédelmi, tûzvédelmi szabványossági fe-
lülvizsgálói jogosultság.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-
mail-címen keresztül.

A pályázat elbírátásának határideje: 2018. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG hetilap
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvá-
nos pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985
helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478
m2 nagyságú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca
sarkán található) ingatlant.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata
(ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû kertvárosi lakóterület építési
övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a
pályázati felhívás mellékletét képezi.

A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid idõn belül tör-
ténõ megépítése jelentõsen megváltoztatja a környék arculatát. 

Az ingatlan induló nettó ára 20.852.000 Ft, melyet áfafizetési
kötelezettség terhel, a bánatpénz  2.085.200 Ft, mely sikeres pá-
lyázat esetén a vételárba beszámításra kerül.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében
találhatók.

A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban le-
het benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó nevét, címét
• a pályázat fajtájának megjelölését
• a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
• a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását 
• a beépítési tervet
• a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesíté-

sének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos,
a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot

• a vagyontárgy hasznosításának célját
• a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgál-

tatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átlátható-
ságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

• a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje:
2018. április 20. (péntek) 10.00 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkor-
mányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõdni ZMJV Polgár-
mesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212.
sz. irodájában vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.
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A népszerû színésznõ búcsúz-
tatására a színház nézõtéri elõ-
csarnokában került sor, ahol Be-
senczi Árpád igazgató, Sztarenki
Pál mûvészeti vezetõ, Bõhm
György rendezõ, Tucsni András
dramaturg, Czegõ Teréz és Farkas
Ignác színmûvészek is rövid, sze-

mélyes hangvételû beszédben kö-
szöntek el egykori kollégájuktól.

Besenczi Árpád többek között
elmondta: sajnálja, hogy õ már
nem tudott együtt dolgozni Kláriká-
val, hiszen amikor 2010-ben igaz-
gató lett, a mûvésznõ már nyugál-
lományban volt. Ettõl függetlenül
Sztarenki Pállal mindjárt az elején
meglátogatták, és folyamatosan
tartották is vele a kapcsolatot. A
színésznõ egy közkedvelt, emble-
matikus figurája volt a városnak.
Sokan tisztelték és szerették. El-
képesztõ humora, vitalitása, élet-
kedve volt még élete utolsó idõ-
szakában is.

Egér (ahogy a legtöbben hív-

ták, mert a Klárát nem nagyon
szerette) annak a mûvészgenerá-
ciónak volt a tagja, akiknek a szín-
pad volt az iskolája, a rendezõk a
tanárai, az igazgatók pedig az osz-
tályfõnökei – mondta Tucsni And-
rás beszédében. A színésznõ a
pécsi, miskolci, debreceni, majd
szegedi színház után, Ruszt Jó-
zsef hívó szavára érkezett Zala-

egerszegre. Vagyis a Hevesi Sán-
dor Színház egyik alapítóját tisz-
telhetjük benne.

Minden porcikájában és élete
minden percében színész volt
Egervári Klára. Az a típus, aki nem
megérkezik valahová, hanem
megjelenik, és nem távozik, ha-
nem tovalibben, mint egy csoda,
egy sugallat – fogalmazott Szta-
renki Pál. A mûvészeti vezetõ jó
néhány tréfás pillanatot is feleleve-
nített találkozásaikból. Például
amikor két évvel ezelõtt keringõz-
tek egyet a Kossuth–Petõfi utca
sarkán. Aztán leültek egy padra
megbeszélni az Egérrõl készült
életrajzi könyv bemutatójának és

az azt követõ ünnepségnek a
részleteit. Merthogy a mûvésznõ
akkor töltötte be a „nyolcvanat”.

A város részérõl dr. Gyimesi
Endre volt polgármester, Zala-
egerszeg díszpolgára emlékezett
meg Egervári Kláráról. Mint mond-
ta: a Pécs melletti Vasason szüle-
tett mûvésznõ, már felnõtt fejjel,
tudatosan választotta Zalaeger-
szeget lakóhelyéül. Harminc év
színházi tapasztalatával került
ide. Gyorsan megkedvelte a vá-
rost, és a közönség is õt. Igazi
szívember volt, aki egész tevé-
kenységével a közönséget formál-
ta, a közösségért cselekedett.
Több mint 50 bemutató jelzi helyi
munkásságát. Utolsó fellépése
Csehov Hattyúdalában volt. Nyug-
díjazása után is a kulturális élet
aktív tagja maradt, és szinte min-
dig össze lehetett vele futni a bel-
városban. Fõleg a Kossuth és Pe-
tõfi utca környékén. Szívesen cse-
vegett ismerõsökkel, boltosokkal,
akiket néhány saját készítésû ké-
zimunkával is meglepett. Olyan
személyiség volt, akinek csak
csodálni lehetett vitalitását, és él-
vezni nagyszerû, néha szarkaszti-
kus humorát.

A színház örökös tagjától egy-
egy szál virággal búcsúztak el tisz-
telõi, kollégái. Egervári Klára ham-
vait Pécsen helyezik örök nyuga-
lomra.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bár egyedivé tette azt, hiszen

absztrahálni kezdte figuráit. Meg-
jelentek nála is a torzók, kivágá-

sok, de ez mindig belsõ nyugalom-
mal, idõtlenséggel párosult. A
szobrász mellõzi az érzelmeket fi-
guráin, ám alakjai mimika és direkt
gesztusok nélkül is, mély emberi
tartalmakat jelenítenek meg. A né-

zõ akaratlanul is tovább szövi azt
a történetet, amit az egyes szob-
rokban lát. A mûvész köztéri alko-
tásainak formálása közben törté-

nelmi idõszakokban, életrajzokban
is elmélyül, néha komoly kutatáso-
kat is végez, míg elkészül egy-egy
szobor. Így volt ez a legutóbb Lu-
ther Márton esetében, de a Zalai
nemes szobrához és a zalaeger-

szegi vármaketthez is szükség volt
„elõtanulmányokra” a precíz és
korhû megmunkálás érdekében.

A mûvészettörténész utalt arra
is: a kisebb váro-
sokban, települé-
seken mindig ke-
vesebb a szob-
rász, mint a festõ-
mûvész vagy a
grafikus. Nehe-
zebb ugyanis
megélni belõle.
Zala megye na-
gyon sok szob-
rászt adott az or-
szágnak az elmúlt
száz évben, többet
közölük határain-
kon túl is ismer-
nek. Sajnos, azon-
ban szinte mind-
egyikük elhagyta
szülõvárosát, me-
gyéjét és máshol
talált megélhetést.
Ezért is örüljünk,
hogy Farkas Fe-
renc megmaradt
zalai alkotónak; és
hogy mûvészta-

nárként is és szobrászként is
gyakran találkozhatunk vele. 

Az alkotónak a jubileumi évfor-
duló jegyében április 19-én újabb
kiállítása nyílik, ezúttal a Gönczi
Galériában. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szényi Krisztina, a múzeum

kommunikációs munkatársa (aki
Tóth Kriszta Napok címû költemé-
nyével érkezett) lapunknak el-
mondta: azért jelentkeztek a Mara-
toni versolvasásra, mert kicsit sze-
rettek volna kilépni a múzeum falai
közül. A költészet napja jó alkalom
arra, hogy ne csak a konkrét mú-
zeumi munkán keresztül kapcso-
lódjanak be a város kulturális vér-
keringésébe. A felkészülés ráadá-
sul egy jó csapatépítõ tréningnek
is bizonyult. A kollégák ugyanis
nagyon lelkesen, a verseket egy-
másnak is megmutatva készültek
a felolvasásra. Volt, aki komo-
lyabb, volt, aki vidámabb/játéko-
sabb mûvet választott, bemutatva
így a költészetben rejlõ sokszínû-
séget.

Este a Magyarucca zenekar jó-
voltából a Keresztury VMK-ban egy
zenés irodalmi esten vehettek részt

az érdeklõdõk. A program a „Szép-
ség és a Környezet” címû versíró
pályázat díjátadójával zárult.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Majd Szemes Péter esztéta

méltatta a színmûvészek munkás-
ságát. Többek között elmondta,
mindkettõjük esetében jó szívvel
lehet emlékezni az alakításokra,
az egyéniségük formálta szerepek
hosszú sorára. A mostani elisme-
rés ennek a sok éves alkotó mun-
kának szól és egyben felelõsség
is, hogy figyeljék, igazítsák a fiata-
lok lépteit, a megye és a város kul-
turális életének gyarapodását. Te-
gyék továbbra is azt, amit eddig,

amihez a legjobban értenek, a
szerepek átélését, amely a mûvé-
szi hatást és a felemelõ érzést
okozza. 

Végül Siklósi Vilmosné az elõt-
te szólóhoz csatlakozva mondott
köszönetet Béres János szobrász-
mûvésznek a dombormûvek elké-
szítéséért. A színészi munkáról
szólva pedig úgy fogalmazott, az
alakítás a színpadon csak egy pil-
lanat, melyet sok tanulás elõz
meg, de a lélekben olyan mély
nyomot hagy, mint ezek a bronzok
(melyek közül az elsõ négy éppen
10 évvel ezelõtt került a teátrum
falára).

Balogh Tamás a 74 éves szín-
mûvész 1987 óta a zalaegerszegi
társulat tagja. A színjátszást
ötévesen kezdte, és számos gye-
rekalakítás köthetõ nevéhez. Eb-
bõl a korból kinõve balett-táncos-
ként állt színpadra, majd tagja, ké-
sõbb vezetõje volt a József Attila
Irodalmi Színpadnak. Ezt követte
egy másik amatõr társulat vezeté-

se, televíziós munkák és egyéb
kanyarok után került valóban a pá-
lyára az eredetileg népmûve-
lõ–könyvtáros szakon indult mû-
vész. Közismert hobbija a fõzés és
a fûszerek világa. Díjai: legjobb
férfi epizódszerep (Galagonya),
két Nívódíj és Forgács-gyûrû.

Farkas Ignác 1959-ben szüle-
tett Gyöngyösön. 1980-tól a buda-
pesti Színház- és Filmmûvészeit
Fõiskola hallgatója. 1984-ben
szerzõdött elõször Zalaegerszeg-

re, Ruszt József meghívására.
Két év után kitérõt tett, majd 1987-
tõl újra a Hevesi Színház társula-
tát erõsíti. Nevét nemcsak szín-
mûvészként, hanem rendezõként
is jegyzik Zalaegerszegen. Az idei
évadban jelentõs alakításai Az
ügynök halálában és Caligula
helytartójában megformált fõsze-
repek. Díjai: Jászai-díj, Forgács-
gyûrû, három ízben Máriáss-díj,
Színházbarátok Köre-díj, Közön-
ség-díj.

VERSEKBEN REJLÕ SOKSZÍNÛSÉG
KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK VÁROSSZERTE

KÉT ÚJABB ÖRÖKÖS TAG
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Bednárikné Rácz Enikõ, a
Keresztury Dezsõ VMK igazgató-
helyettese, a hangversenyterem
vezetõje elmondta: az egyik legna-
gyobb változás az, hogy Karáth
Anita helyett Buza Beáta lesz az
est háziasszonya. Ezenkívül a
vendégek elhelyezése is más for-
mát ölt. Csak a földszinti nézõtérre
lehet ezután jegyet váltani, a kar-
zaton ugyanis büfé üzemel majd.
A körülbelül kétórás program so-
rán beiktatnak egy szünetet, hogy
a közönség kicsit beszélgethes-
sen egymással. A karzatra helye-
zett vendéglátóegység pedig jó al-
kalom arra is, hogy az aktuális tár-
latot megnézzék a vendégek.

Az estek továbbra is talk-show,
és produkció részre tagolódnak –
mondta Takács Kata, a hangver-
senyterem mûvészeti titkára. Ez
utóbbi olykor egy konkrét – más
városokban is bemutatásra kerülõ
– koncert, vagy mûsorszám lesz,
de elõfordul olyan is, hogy a meg-
hívott vendég inkább a rögtönzés-
re és a humorra helyezi a hang-

súlyt. Kamarás Iván például a Roy
és Ádámból ismert Nagy Ádámmal
érkezik. A gitárduó egy Frank
Sinatra-estre készül, Idegenek az
éjszakában címmel.

Elhangzott: május 24-én Geszti
Pétert várják, aki a rá jellemzõ
frappáns humorra, a véletlen szi-
tuációk maximális kihasználására
helyezi majd a hangsúlyt. Õsszel
pedig Szabó Gyõzõ színmûvész
és felesége, Rezes Judit színész,
balett-táncos lesz a vendég; a
Loveshake színházi duettel.

A rendezvény új háziasszonya,
Buza Beáta elárulta: most elõször
fordul elõ életében, hogy színpa-

don tölti be a mûsorvezetõ szere-
pét. Egészen más feladat ez, mint
televízióban interjút készíteni, úgy-
hogy nagy várakozással és izga-
lommal tekint az estek elé. A Pá-
holy persze nem idegen tõle, hi-
szen korábban már volt a rendez-
vény producere, sokszor ült a kö-
zönség soraiban is, így pontosan
tudja, hogy a vendégek mitõl érzik
jól, vagy még jobban magukat.
Ezért is került sor néhány apróbb
változtatásra, például a szünet új-
bóli bevezetésére.

A mûsorvezetõ azt szeretné,
hogy továbbra is egy kellemes,
szórakoztató, sõt elegáns ese-
ményre váltsanak jegyet a zala-
egerszegiek és környékbéliek. Il-
letve, hogy az Egerszegi Páholy
egy igazi társasági esemény le-
gyen.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

FOLYTATÓDIK AZ EGERSZEGI PÁHOLY
TÁRSASÁGI ESEMÉNY, ÚJDONSÁGOKKAL

Kamarás Iván színmûvész estjével folytatódik április 19-én az
Egerszegi Páholy. A rendezvénysorozat megújult formában várja
a közönséget. A részletekrõl a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben tartottak sajtótájékoztatót a szervezõk.

KLASSZIKUS FORMAVILÁG, EGYEDI ALAKOK
FARKAS FERENC JUBILEUMI TÁRLATA

BÚCSÚ EGERVÁRI KLÁRÁTÓL
MINDEN PORCIKÁJÁBAN SZÍNÉSZ VOLT

Egykori kollégák, barátok, tisztelõk búcsúztak hétfõn délután
Egervári Klára színésztõl, a Hevesi Sándor Színház örökös tagjá-
tól. A mûvész 82. életévében, március 12-én hunyt el.



A nõket és az idõt nem érti
leginkább, elõbbieket fõleg.
Ezért is született meg a Patak-
part címû balladakötet. Trau-
mák, krízisek, férfi-nõ viszo-
nyok. És a múló idõ, aminek
szép szimbóluma maga a pa-
tak.

– pP –

A költészet napja alkalmából
mutatták be Vajda Péter legújabb
verseskötetét a Díszpintyben. A
zalaegerszegi születésû, Buda-
pesten élõ szerzõvel Turbuly Lilla
író, kritikus, a könyv szerkesztõje,
valamint Filó Vera grafikus (szin-
tén a város szülötte), a kötet il-
lusztrátora beszélgetett. A baráti
hangvételû esten gyorsan kiderült:
mindhármuknak köze van a Zrínyi
Miklós Gimnáziumhoz és a kora
kilencvenes évekhez. Turbuly Lilla
akkor éppen ott tanított, ráadásul
Péterék osztályát, és Vera is ekko-
riban koptatta az iskola padjait. Az
alkotótevékenység már diákként is
része volt életüknek. Vajda Péter
dalszerzéssel, gitározással pró-
bálkozott (mesterének Lukács
Sándort tekintette), Filó Vera pedig
színdarabot rendezett, festett, raj-
zolt és írt is.

A Patakpart címû kötet szerzõ-
je eredetileg tanárnak készült (a
Vajda-családban amúgy is van né-
hány ismert pedagógus): a debre-
ceni egyetem magyar–történelem
szakára járt. De mint meséli, hu-
szonévesen még nem volt elég fe-
lelõsségtudata ahhoz, hogy máso-
kat oktasson. Inkább a gazdasági
szektorban próbált szerencsét,
majd vállalkozó lett, most
mediátorként dolgozik. A zenétõl
és a versektõl azonban sosem tá-
volodott el.

A most bemutatott kötet egy pa-
tak partját követi nyomon, négy
évszakon keresztül. A víz tisztasá-
gától egészen a zavaros állapoto-

kig is eljuthatunk. A szerzõ el-
mondta: a kötetet olvashatjuk iro-
dalomként, de akár lelki folyama-
tokhoz írt „megoldókulcsként” is.

Az írás számára egyfajta terápia
volt.

A balladákban mesebeli lények-
kel, archetípusokkal (boszorkány,

mágus, molnár és a felesége) talál-
kozhatunk, akik a hétköznapi élet
jellegzetes karaktereit (és ezen túl
konfliktusait) jelenítik meg. Nem-
csak szép dallama, ritmusa van a
verseknek, hanem erõs drámaisá-
ga is. Filó Verát például ez utóbbi
ragadta meg a legjobban, s mint
mesélte, ezért is volt viszonylag
könnyû illusztrálni a kötetet. Peti
szavait egy madár „segíti”, ez a
legfõbb grafikai elem a könyvben.
Az illusztrátor ezenkívül a „filmsza-
kadásra” építette a grafikát: a sö-
tét-világos, fény-árnyék ellentétek
jelennek meg. Na, meg a törede-
zettség, a sebek: hogy a férfi és a
nõ hogyan hagy hegeket a mási-
kon. Vagy az ember hogyan hagy
nyomot a természetben. Mondjuk
egy patakparton.

Vajda Péter úgy érzi, az hogy
dalszerzéssel is foglalkozott ré-
gebben, megfigyelhetõ a mostani
köteten is. Tulajdonképpen a dalo-
kat írta át mesés balladákká. Nem
az a lényeg, hogy a költeményeket
soronként elemezze az olvasó.
Fontosabb a ritmika, a hangulat és
hogy az egyes karaktereken el-
gondolkodva magunkra ismerjünk.

– pet –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: az általános és középis-
kolásoknak szóló Zalaegerszegi
Városi Diáknapok, valamint az
egyetemi hallgatóknak szervezett
Zalaegerszegi Egyetemi Napok
(ZEN) alkotják az immár közös Fi-
atalok Hete rendezvényt. Az ese-
mény így egyszerre mozgatja meg
sokszínû programokkal a városban
élõ, különbözõ korú diákokat, akik
segítik is egymást a szervezésben.

Az egyetemisták rendezvényei-
rõl a BGE, a PTE és a PE hallga-

tói önkormányzatának képviselõi –
Kocsis Gábor, Molnár Renáta és
Zalavári Tibor – szóltak. Többek
között elhangzott: elõadásokon,
szakmai bemutatókon, valamint
szórakoztató programokon és
koncerteken vehetnek részt a hall-
gatók a hét folyamán. A gerincse-
bészet aktualitásairól, a stressz
negatív hatásairól épp úgy szó
esik, mint az automatizált jármû-
vek tesztelésérõl, vagy a bank-
szektor digitális trendjeirõl. A fiata-
lokat jótékonysági futás, fõzõver-
seny és éjszakába nyúló bulik is
várják.

Ami az általános és középisko-
lásoknak szóló Városi Diáknapo-
kat illeti, Juhász Elõd János diák-
polgármester elárulta: a városhá-
zán most is sor kerül a hagyomá-
nyos „hatalomátvételre”, melyet a
diákparlament és az ünnepi diák-
közgyûlés követ. A programok so-
rában lesz ezenkívül sportnap, és
idén is megrendezik az „Aludj
máskor” – 24 órás vetélkedõt.

6 Kitekintõ

ELADÓ! Belvárosi, 56 m2-es,

felújított, gázas lakás, azonnali

beköltözési lehetõséggel.

Érdeklõdni a 06-30/719-0088-as

telefonszámon lehet.

– b.k. –

– Most fog felállni a gyereked
az önálló életre. Ajándék, hogy ott
lehetsz ekkor mellette, nagy lehe-
tõség az emberformálásra – volt
az elõadás summája. S sikerült
ebbõl a nem elterjedt nézõpontból
megvilágítani a több mint tíz éven
át tartó, gyereket és szülõt próbá-
ló idõszakot. Mert ahogy a szüle-
tésnél, itt is mindkét felet érintik a
leválással járó fájdalmak. 

– „Rugdos” ilyenkor, ahogy egy-
kor az anya hasában. Nem komfor-
tos neki az eddigi jó hely. Kívül akar
lenni, önállóan, s minden arról szól,
hogy én, én, én. Van akinél ez na-
gyon lázasan, hirtelen történik,
másnál kevésbé. Mindkettõ normá-
lis. Az énközpontúsághoz azt is el-
mondta, én-vakság is társul, nem
látja, nem reálisan látja magát a ka-
masz, ezért fontos, hogy a reális, jó
dolgokat visszacsatoljuk számára. 

Az õszinteséget többször is
hangsúlyozta a szakember. A kö-
tekedõ, kritizáló kamasz valójában
a szülõk világát veszi közelrõl
szemügyre, hogy megbizonyosod-
jon, annak valódiságáról, kapasz-
kodókat, útmutatókat keresve.
Szomjazza a válaszokat, melyek-
nek igaznak kell lenni. 

– S mivel a látásmódja egyben
fekete-fehér is, ha hibát talál a
szülõ legszentebb dolgaiban, az
egész katedrálist érvénytelennek
gondolja. A születéshez hason-
lóan most is fontos a várakozás. 

– Amikor vártuk a babát, õt sem
ismertük még. Most is új ember
fog születni, s a folyamat végén
most tényleg egy önálló ember
lesz, akit azonban nem ismerünk
még, olyan vonásai jönnek elõ,
amit nem tudunk még. A várako-
zás legyen kíváncsi, érdeklõdõ.
Fogadjuk el, hogy a fontos dolgok
most is rejtve történnek. Mással
beszéli meg a dolgokat, ezen ne
sértõdjünk meg. Kellenek ugyanis
ezek a „bábák”, akik segítik a szü-
letést. Nagy lehetõség ez a taná-
roknak, de lehet bába az edzõ,
vagy egy másik szülõ, mindenkép-
pen egy érettebb személyiség. 

A serdülés több szakaszból ál-
ló, hosszú folyamat. Fontos, hogy
folyamatnak lássuk ezt az idõsza-
kot és „csak” kísérjük, fokozato-
san engedjük el a gyereket. Le-
gyenek egyszerû, ésszerû, rugal-
mas szabályok, melyek idõvel
egyre csökkennek, egyre na-
gyobb keretet adva. A szabályokat
ne krízishelyzetben hozzuk és ra-
gaszkodjunk hozzájuk. Hadd

menjen neki a gyerek, érezze an-
nak erejét és a szülõ erejét is – ta-
nácsolta Pécsi Rita. 

A serdülési folyamat jelszava is
az egyre kevesebbet elvégezni a
gyerek helyett, ezzel is segítve az
egész idõszak célját, az önállóso-
dást. A gyerek legnagyobb igénye,
hogy a szülõ ne húzza vissza.

Hangsúlyozta még az elõadó a
lélekápolást, a laza beszélgetése-
ket. Ez utóbbit gyakran valamilyen
ostoba megjegyzéssel kezdi a
gyerek. Ne reagáljunk erre gyor-
san, várjuk ki, mit akar mondani.
Nemcsak a beszélgetések létrejöt-
téhez fontos az óvatosság, de a
nevelés sem történhet direkt mó-
don, mert az elutasítja a kamasz.
Fontos szerepe van a közösség-
nek, a közösségi élménynek, me-
lyet személyesen és nem virtuáli-
san kell megtapasztalnia. 

HURRÁ, SERDÜL A KÖLÖK!
ÕSZINTESÉG, ÖNÁLLÓSÁG, KRÍZISHELYZETEK

A serdülõkor folyamatát és a születéshez való hasonlóságát
mutatta be tartalmas és humoros elõadásán Uzsalyné Pécsi Rita
neveléskutató. A neves szakember immár 10. alkalommal volt a
Szent Család Óvoda meghívottja. A jelen témát kétrészes elõ-
adásban ismertette, ebbõl válogattunk néhány gondolatot. 

– B. K. –

Bár nem divat a téma, ettõl
függetlenül az élet örökös része
annak gyors múlása, az öregedés

testi-lelki bajai. A mûben négy ag-
gastyán báb négy karaktert for-
mázott, olyan hitelességgel, hogy
inkább filmszínházban érezhette

magát a nézõ, mint bábszínház-
ban. A bábmûvészek alázatos já-
téka, bábok felé fordulása szinte
élõvé varázsolta azokat. S némi
hasonlóság is látható volt a bábok
és a bábozók között, mintha
önnön idõskori másaik, vagy a
bábok oldaláról egykori fiatal vo-
násaik köszöntek volna vissza. 

Az agglegény hadi rokkant, a
kutyás özvegyember, a többszörö-
sen elvált finom hölgy, s a tempe-
ramentumos, laza, szókimondó
idõs asszonyság sorsát életük vé-

ge felé más irányba tereli egykori
barátjuk végrendelete. Ennek tel-
jesítéséhez kalandba kell vágniuk,
mely hirtelen fordulatot jelent bejá-

ratott hétköznapjaik rendjében,
célt ad, cselekvésre bír, formálja
habitusukat. Közben a sztorizga-
tásból, komolyabb beszélgetések-
bõl megismerjük fiatalságuk fonto-
sabb momentumait.

Kiváló színészi alakítások, lát-
ványos bábok, hangulatos zene,
humor. 

Egyre nagyobb vonzerõt jelent és kezdi kiforrni törzsközönsé-
gét a bábszínház újabb keletû sorozata, a felnõtteknek szóló da-
rabok színrevitele. Ezúttal az idõ gyors múlását, az öregkor ne-
hézségeit, de a bármikor megjelenhetõ gyökeres fordulatot adták
elõ fiatal bábmûvészek, az ESZME képviseletében.

BÁBSZÍNHÁZ
FELNÕTTEKNEK

LÉLEKMOSÓ BALLADÁK
MEGJELENT VAJDA PÉTER VERSESKÖTETE

FIATALOK HETE HATALOMÁTVÉTELLEL
VÁLTOZATOS PROGRAMOK DIÁKOKNAK

Ezen a héten szinte minden a diákokról szól a városban, hi-
szen április 16–21. között kerül megrendezésre az immár hagyo-
mányos Fiatalok Hete rendezvénysorozat. A részletekrõl a város-
házán tartottak sajtótájékoztatót az érintett szervezetek.

3D szempillaépítés

Arckezelések

Szempilla- és szemöldök-

festés

Gyantázás, smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953
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–  A vezetés maximálisan elé-
gedett a csapat teljesítményével, a
játékosok erõn felül teljesítettek
eddig, és még nincsen vége a baj-
nokságnak – hangoztatta Tóth
László, a klub ügyvezetõje. – A
szezon elõtt úgy terveztük, ha az
5–6. helyre odaérünk, elégedettek
leszünk. A legjobb négy közé ke-
rülve a célt már túlteljesítjük.

– Miben látja a siker alapját?
– Az egyik legfontosabb az volt,

hogy a két pécsi csapatot oda-
vissza megvertük. Az alapszakasz-
ban a Sopronon kívül csak mi gyõz-
tük le a Szekszárdot. Zárásként sa-
ját otthonában vertük a Gyõrt,
amely a rájátszásban pályaelõnyt
ért. Óriási dolog, hogy tudtunk élni
a sors adta lehetõséggel. A szak-
mai oldal mellett fontos volt, hogy a
csapat mentálisan is erõs volt. Elég
csak emlékezni a DVTK elleni har-
madik mérkõzésre, ahol nagy hát-

rányból felállva nyertünk. A ZTE-t
remek közeg vette körül: a szak-
mai,  orvosi, gyúró egyéb stábtagok
és csapat körül tevékenykedõk re-
mek kollektívát alkottak. A nehéz
pillanatokban az említett tényezõk
döntõnek bizonyultak.

– Lehet folytatni a bravúrt a
négy között?

– A realitás talaján kell marad-
nunk. A Szekszárd jó csapat, ha
hazai pályán sikerülne legyõzni
õket, már nagy szó lenne. A har-
madik helyért valószínû a Gyõr
lesz az ellenfelünk. Ott is õk az
esélyesebbek, de inkább ellenük
látok esélyt, hogy újabb bravúrt
hajtsunk végre.

– A ZTE NKK mindig is sze-
rény, takarékos költségvetésé-
rõl volt híres, amit azonban ígér-
tek, azt mindig teljesítették is...

– Költségvetésünk alapján úgy
a 8–9. helyen állunk az NB I mezõ-
nyében.  A csapat bizonyította,
nem minden a pénz, de azért fon-
tos.

–  A jó szereplés hatására
igyekeznek együtt tartani a csa-
patot, vagy már most megjelen-
tek a csapat környékén a csábí-
tók?

– Természetesen igyekszünk
egyben tartani az együttest, de az
irreális igényeket nem tudjuk telje-
síteni, nem is akarjuk. Ha a  mi
szerzõdésajánlatunknál máshol
jobbat kap a játékos, távozhat.
Ha úgy érzi, hogy teljesítik is
anyagi kívánságait, mehet.
Egyébként a csábítók már most
megjelentek a csapat háza táján.

TEHER NÉLKÜL JÁTSZHATNAK
A PÉNZEN KÍVÜL MÁS IS KELL A SIKERHEZ

Az már biztos: remek szezont zár a ZTE nõi kosárlabdacsapata
az NB I-ben, az Aluinvent DVTK Miskolc legyõzésével bejutott a
legjobb négy közé. Az együttes ismét éremközelbe került. A fenn-
állásuk során eddig két Magyar Kupa-bronzot szereztek és egy
bajnoki harmadik hellyel is büszkélkedhetnek. Az éremszerzés
roppant nehéznek tûnik, mivel a négyes döntõbe került másik há-
rom csapat – a Sopron, a Gyõr és a Szekszárd – játékoskerete jó-
val erõsebb, és anyagilag is jobban állnak a ZTE-nél. Az
egerszegi lányok azonban már bizonyították, hogy nincsen lehe-
tetlen számukra.

– Nagyon fiatalon, már 12 éves
koromban elköteleztem magam a
teke mellett. Édesapáméknak
Zalaszentgróton van egy tekevál-
lalkozása, így nem kellett messze
mennem, hogy a sportág közelé-
be kerüljek. Más sportággal is kí-
sérleteztem, de a teke maradt a
középpontban. Tizenhat évesen
kerültem a ZTK FMVas csapatá-
hoz. 

– Tehetséged hamar kiderült,
korosztályos válogatott is
lettél...

– Elég gyorsan jött a meghívó a
válogatottba. Csapatban a korosz-
tályos vb-n egy ezüstéremmel,
egyéniben egy 3. hellyel büszkél-
kedhetek. A pályafutásom során
kezdetben lassabban jöttek az
eredmények, a tavalyi évtõl kezdõ-
dõen felgyorsult a fejlõdésem. A
ZTK FMVas bõ felnõtt keretében
ott a helyem, de szeretnék tovább
fejlõdni, a felnõttcsapat meghatá-
rozó játékosává válni.

– Az ifiben még hány éved
van?

– A mostani az utolsó szezo-
nom. 

– A teke két részbõl áll, a teli-
zésbõl és a tarolásból, melyik
megy jobban?

– Változó. Hol az egyikben, hol
a másikban. Ha ez egyik „mûfaj-

ban” van megingásom, a másik-
ban belehúzok.

– Mik a terveid a tekében? 
– Elsõ lépcsõben az ifibõl kiöre-

gedve szeretnék minél elõbb a
ZTK FMVas meghatározó játéko-
sává válni. Idõvel, ha sikerülne
olyan szintre eljutnom, külföldöm is
kipróbálnám magam, mivel itthon
nem lehet megélni a sportágból.

– Hol végezhet a ZTK FMVas
ifjúsági és felnõttcsapata a baj-
nokságban?

– Mindkét korosztályban esé-
lyesek vagyunk a bajnoki címre.
Az ificsapat jobb helyzetben van,
két pont elõnnyel vagyunk a tabel-
la élén. A hátra lévõ három mérkõ-
zésbõl kettõt kell megnyernünk és
bajnokok vagyunk. A felnõtteknél,
valamennyi találkozót nyerni kell a
bajnoki címért, de képesnek tar-
tom rá a csapatot, hogy ott is be-
gyûjtsük az aranyérmet.

– Egyéniben mik a terveid?
– Az ifjúsági korosztály egyéni

versenye már megvolt, három ver-
senyszámból kettõt megnyertem.
A felnõtteknél egyelõre a rutinszer-
zés a fontos, természetesen idõvel
ott is szeretnék nyerni.

A CSALÁDI INDÍTTATÁS DÖNTÖTT
NAGY TERVEI VANNAK FARKAS ÁDÁMNAK

Két fronton is helytáll Farkas Ádám, a ZTK FMVas korosztályos
tekeválogatottja. Az ifjúsági csapat húzó embere, de a felnõttek-
nél is már többször pályára lépett és nem vallott szégyent. A
sportágában komoly céljai vannak.

Véget ért a squash csapat-
bajnokság. Tavaly ugyan az
Öntöde-ZEUS egyes számú
csapata a 7. helyezésével kihar-
colta a jogot az elsõ osztályban
maradásra, de a játékosok és a
vezetõk közös megegyezéssel
mégsem vállalták az indulást a
legjobbak között.

Így az idei bajnokságban két
csapattal mérettette meg magát a
másodosztályban a kaposvári,
szombathelyi és zalaegerszegi já-
tékosokból álló egyesület. 

A tízcsapatos, három fordulós,
körmérkõzéses rendszerben

mindkét gárda büszke lehet a tel-
jesítményére, az egyik alakulat az
ötödik helyen zárt, míg a másik
csapat felállhatott a dobogó alsó
fokára. Utóbbi alakulat (a képen
balról: Fitos Krisztián, Szerencsés
József, Szederkényi Dániel, Né-

meth Gábor, szerepelt még Somi
Attila) bronzérmével osztályozó
mérkõzés nélkül kivívta a jogot új-
ra az elsõ osztályba kerülésre, de
sajnos az Öntöde-ZEUS a követ-
kezõ idényben sem tudja vállalni
az elit tagságot.

VÉGET ÉRT A SQUASH CSAPATBAJNOKSÁG
NEM TUDJÁK VÁLLALNI AZ ELSÕ OSZTÁLYT

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
Pécsi VSK-VEOLIA–Zalakerámia

ZTE KK
106-95 (23-26, 34-22, 16-30, 33-17)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés,
Pécs.

Atomerõmû KSC Szekszárd–
ZTE NKK

77-65 (27-13, 14-24, 17-13, 19-15)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés,
Szekszárd.

Répcelaki SE–ZTK FMVas 3:5
(3718-3769)

Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Répcelak.

Gyulai Amazonok–Ricsilla Futsal
6-4 (3-1)

NB I-es nõi futsalmérkõzés, Gyula.

ZTE RK–Gyõr SZESE
1:3 (21, –14, –24, –19)

NB II-es férfi röplabdamérkõzés,
Zalaegerszeg.

ZTE FC–Budaörs 1-2 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zala-
egerszeg.

ZTE FC–Videoton FC 2-1 (1-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–
Puskás Akadémia II. 1-2 (0-1)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg-Andráshida.

Utóbbi a 200 m hátúszás elõfu-
tamaiból 12. helyen került a B
döntõbe, ahol 2:19,51-es idõvel
végül összesítésben a 9. helyet
szerezte meg. Szabó Rajmund az
összes hátúszószámban döntõbe
is jutott. 100 méteren összesítés-
ben a 10. helyen végzett, ideje
0:57,14 új megyecsúcsot ért. A 200
méteres távon az „A” döntõben az
ország legjobbjai között az 5. he-
lyet (2:03,10) szerezte meg, 50
méteren pedig szintén megye-
csúccsal megnyerte a „B”-döntõt.
Rajmund 200 méter vegyesen is
indult, ahol ismét megyecsúcsot ál-
lított be 2:11,11-es idõvel.

Ifjúsági versenyzõként indult a
felnõttek között Betlehem Dorka,
akinek fõleg a hosszú távokon kel-
lett helytállnia: a 400, a 800 és az
1500 m gyorsúszásban állt rajt-
hoz, ahol jó versenyzéssel jó
egyéni idõket sikerült úsznia.

Két egerszegi serdülõváloga-
tott úszó is rajthoz állt a felnõtt
ob-n. Számukra a cél leginkább a
versenyrutin megszerzése, illetve
jó idõk elérése volt. Ezt magasan
túlteljesítették, hiszen Betlehem
Dávid és Gergye Ákos is több
számban „B” döntõs lett, illetve
megyecsúcsokat úszott.

Betlehem Dávid is inkább a

hosszú távokra készült, 400 m
gyorsúszásban a középmezõny-
ben végzett, de a 4:11,76-os idõ-
eredmény ebben a serdülõ kor-
osztályban megyecsúcsot jelent.
Ugyanez a helyzet 400 m vegye-
sen is (4:50,85), amit a 3. verseny-
napon ért el, majd az egészet
megkoronázta a 800 m gyorson el-
ért újabb megyecsúccsal (8:37,71-
es idõvel).

* * *
Gergye Ákos a rövidebb távo-

kon versenyzett kitûnõen. 100 m
háton a népes mezõny „B” döntõ-
jébe verekedte magát, és épphogy
kicsúszott a bûvös 1 perces idõbõl
– 1:00,08, 200 m háton „B”
döntõsként a 13. helyen végzett,
míg 50 háton õ is feliratkozott a
megyecsúcsot elérõk közé,
0:27,62-vel a serdülõk eddigi leg-
jobb Zala megyei idejét állította be.

MEGYEI CSÚCSOK, JÓ EREDMÉNYEK
EGERSZEGIEK A FELNÕTT ÚSZÓ OB-N

Öt Europ Tec ZÚK-os indult a Debrecenben megrendezett fel-
nõtt országos úszóbajnokságon, amelyet idén is Széchy Tamás
emlékére rendeztek meg. Szabó Rajmund és Matyasovszky
Dalma személyében felnõtt korosztályú versenyzõt is indított a
ZÚK.

Budapesten, a BKV Elõre
sportcsarnokában rendezték
meg az országos masters súly-
emelõ-bajnokságot.

A ZTE Súlyemelõ Klub veterán
versenyzõi a korábbi évek hagyo-
mányait folytatva jól szerepeltek,
mindannyian érmet szereztek a
105-fõs mezõnyben. A dupla
résztvevõszámot az is indukálta,
hogy idén júniusban Budapesten
kerül megrendezésre a masters
súlyemelõ Eb, amelyen a hazai
pálya elõnyét élvezve szokottnál
többen kívánnak indulni. 

Az ob volt az a verseny, ahol az
induláshoz szükséges kvalifiká-
ciós szintet tudták teljesíteni a ha-

zai masters súlyemelõk. Ebbõl a
szempontból is remekeltek az
egerszegi versenyzõk, mindany-
nyian sikeresen teljesítették az Eb
kvalifikációs szintjét.

Eredményeik. 62 kg, M45: 1.

Papp Péter 175 (80+95) kg. 90 kg.
W35: 2. Danicser Anita 115 (50+
65) kg. 105 kg. M65: 2. dr.
Muhoray Árpád 150 (60+90) kg.
84 kg. M45: 3.Mihályka Tibor 212
(92+120) kg.

AZ EB-N IS INDULHATNAK

Aranyérmesek: Bordács Anikó,
Dörnyei Dorisz, Mátéffy Gábor,
Ódor Patrik, Hencz Hunor, Janiga
Domonkos, Kerkai Mara, Sebes
László, Simon Márk, Tóth Bertold.

Ezüstérmesek: Ódor Noel, Hos-
szú Donát, Somogyi Olivér, Mezõfi
Márk, Verebi Ádám, Horváth Eve-
lin,  Kiss Zoltán, Furák Adrienn,
Gyökeres Bertalan, Janiga Huba,
Gerócs Máté, Kerkai Liza.

Bronzérmesek: Furák Tamara,
Császár Patrik, Sallai Botond,

Volner Fanni, Joó Gábor, Koltai
Botond, Nyakas Bálint, Verebi
Ádám. 

Nagysolymosi Sándor, Varga
Zoltán, Korpos Judith és Márton
Tibor tanítványai a csapatverseny-
ben a második helyen végeztek, a
PVSK csapata mögött.

A ZJSE versenyzõinek követke-
zõ megmérettetése május 19-én a
Zalakerámia Sport- és Rendezvény-
csarnokban lebonyolításra kerülõ
országos diákolimpiai döntõ lesz.

EGERSZEGI ÉREMESÕ
Rekord létszámú résztvevõvel rendeztek Zalaegerszegen regio-

nális utánpótlás dzsúdóversenyt. Huszonnégy egyesület 330 ver-
senyzõje mérte össze a tudását a Diák „A” korosztálytól az ifjú-
sági korosztályig bezárólag. A Zalaegerszegi Judo SE versenyzõi
nagyszerû teljesítményt nyújtottak sok érmet szereztek.
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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. 04. 26. Kék zsák: 2018. 04. 27.

Üveghulladék gyûjtése: április 18. szerda, július 27. péntek

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

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)

TÉVÉSZERVIZ
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


