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A Magyar Írószövetség javasla-
tára február 18-a, vagyis Jókai Mór
születésnapja a magyar széppróza
napja lett. Ennek jegyében a me-
gyei könyvtárak február 12–18. kö-
zött országszerte rendezvényeket
szerveztek Jókaihoz, illetve a ha-

zai szépprózához kapcsolódóan –
mondta érdeklõdésünkre Kiss Gá-
bor, a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója. Azért Jó-
kaira (illetve születésnapjára) esett
az Írószövetség választása, mert õ
volt az elsõ modern értelemben
vett szerzõ, akinek egész munkás-
sága a prózaírásra épült, és egy ki-
vételes méretû és hatású életmû-
vet épített fel.

Az igazgató úgy látja, hogy Jókai
inkább az idõsebb korosztály köré-
ben népszerû manapság. A fiatalok
a nyelvezete miatt kevésbé olvas-
sák. Nagyon sok benne ugyanis az
olyan kifejezés, ami Jókai kortársai-
nak még érthetõ, értelmezhetõ volt,
ma azonban már kevésbé az. Maxi-
mum lábjegyzetek segítségével.
Ami viszont megnehezíti, lassítja a
szöveg olvasását. Kiss Gábor sze-
rint ez lassan már a magyar népme-
sékre is elmondható. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

TYÚKOK, BÉKÁK
ESZTÉTIKÁJA

(5. oldal)
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Az Izsák több mint egy iskola,
hiszen az épület az oktatás mellett
helyet ad az óvodai ellátásnak, a
közmûvelõdés színterének és a ci-
vil szervezetek te-
vékenységének
is, fogalmazott
Balaicz Zoltán
polgármester kö-
szöntõjében. Mint
mondta, most 126
millió forintból egy
olyan beruházás
válhat valóra, ami
régi vágya volt
Csácsbozsok ösz-
szetartó közössé-
gének. Végül kö-
szönetet mondott

valamennyi közremûködõnek,
hogy a két évvel ezelõtt tett ígéret
teljesülhet, és a következõ tanév
egy már funkciójában is átalakított
épületben kezdõdhet meg.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TÖBB MINT EGY ISKOLA
ALAPKÕLETÉTELLEL KEZDÕDÖTT A BÕVÍTÉS AZ IZSÁKBAN

Egy új, kétszintes épülettel bõvítik az Izsák Imre Általános Isko-
lát, melynek földszintjén tánctermet alakítanak ki, míg emeletére a
könyvtárat költöztetik át a jelenlegi helyérõl. A beruházás alapkö-
vét a diákok táncos mûsorával színesített ünnepségen tették le.

Két napon keresztül minden a
legóról szólt a Keresztury VMK-ban.
Immár második alkalommal került
megrendezésre Zalaegerszegen a
Kockafeszt. A népszerû játék köré
épülõ rendezvény idén két szinten és
több teremben zajlott.

A VMK koncerttermében kialakí-
tott, több mint száz négyzetméternyi
terepasztalokon nemcsak egy komp-
lett legóváros elevenedett meg a láto-
gatók elõtt, hanem ókori csata, világ-
háborús pusztítás, sõt néhány film is.
A gondosan felépített asztalokon lát-
ható volt például Roxfort ostroma,
melynek központi elemeként Vol-
demort és Harry Potter vívta végsõ
(legó)csatáját. De a Star Wars,
Indiana Jones-filmsorozatok egy-egy
jelenete is megépült – a legóépítõket
tömörítõ országos szervezet, a KLIKK
jóvoltából. Az idei Kockafeszten több
játszóház is várta a gyerekeket és a já-
tékos kedvû felnõtteket; több tízezer
kockából lehetett válogatni, építeni. A
Gönczi Galériában pedig ezúttal nem
képzõmûvészeti alkotások, hanem
legóból készült mûvészi képek várták
az érdeklõdõket.

KISS KATA
BEMUTATTA CD-JÉT

Magyarból jeles címmel jelent
meg a Kiss Kata Zenekar kiad-
ványa, melyet személyesen mu-
tatott be az énekesnõ és férje,
Bikics Tibor zeneszerzõ.

A városházán megtartott sajtó-
tájékoztatón részt vett Balaicz Zol-
tán polgármester és Kajári Attila, a
Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója. A kiadvány, amely
CD-t és DVD-t is tartalmaz Orbán
Viktor miniszterelnök és Balog Zol-
tán miniszter támogatásával jelent
meg, és oktatási anyag részeként
kezelik az iskolákban. Mint a tájé-
koztatón elhangzott, négyezer ál-
talános iskola, háromezer óvoda
és ugyancsak háromezer határon
túli intézmény jut ingyenesen a ki-
adványhoz. A CD-n négy dal hall-
ható, a DVD-n a Kossuth Lajos azt
üzente… címû népdal modern fel-
dolgozása és egy klip látható.
Kiss Kata tiszteletbeli tagja a Ma-
rosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Egyesületnek, ezért is gondolták,
hogy személyesen adják át a tan-
kerületnek hozott ötven darab ki-
adványt, melybõl 41-et a helyi is-
kolák és óvodák kapnak.

Kiss Kata elmondta, magyar
ünnepekre készítették a dalokat,
céljuk a nemzettudat, a hazához
való kötõdés erõsítése. Olyan mo-
dern feldolgozást készítettek, me-
lyet a mai fiatalok könnyedén befo-
gadnak.

JÓKAIHOZ TÜRELEM KELL!
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA A SZÉPPRÓZA NAPJÁN

Mit lehet kezdeni a 21. században egy 19. századi szöveggel,
és mennyire kihívás napjainkban Jókait tanítani a gyerekeknek?
Többek között ilyen kérdések merültek fel a magyar széppróza
napja alkalmából a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár múlt
heti rendezvényein.
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Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a

ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. 

Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu
Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

A Jobbik, amennyiben lehetõ-
sége lesz rá, az áprilisi választá-
sok után valódi segítséget nyújt
a devizakárosultaknak. Errõl be-
szélt sajtótájékoztatóján  Benke
Richárd,  Zalaegerszeg és térsé-
gének jobbikos országgyûlési
képviselõjelöltje és Z. Kárpát
Dániel, a Jobbik országos alel-
nöke.

Elhangzott: 2010-re már az 500
milliárd forintot is meghaladta a
devizában folyósított lakáshitel-ál-
lomány. A törlesztõrészletek átla-
gosan 20 százalékkal, a legna-
gyobb mértékben felvett svájci-
frank-alapú jelzáloghitel-adósok
terhei pedig 70 százalékkal emel-
kedtek. A bankoknak pedig az el-
maradt szabályozás miatt lehetõ-
ségük volt az árfolyamváltozásból
keletkezett különbözetet teljes
mértékben az ügyfelek terhére ír-
ni.

A devizahitel-probléma az
MSZP- és a Fidesz-kormánynak
egyaránt köszönhetõ, valódi segít-
séget csak a Jobbiktól lehet várni,
hangsúlyozta Z. Kárpát Dániel.
Hozzátette: megoldási csomagot
dolgoztak ki a károsultakat segítõ
civil szervezetekkel. A lényeg,
hogy visszaszolgáltatnák azt a
pénzt, amit jogtalanul vettek el a
károsultaktól.

* * *
„Amennyiben a Jobbik április-

ban kormányra kerül, akkor többek
között Zalaegerszegen az Elios
Innovativ Zrt.-vel kapcsolatban, az
Olaf-jelentést is felhasználva, ki-
vizsgálják a beruházást. Ha történt
csalás vagy hûtlen kezelés, azt

számon fogjuk kérni” – fogalma-
zott sajtótájékoztatóján Benke Ri-
chárd, a párt zalaegerszegi térsé-
gének országgyûlési képviselõje-
löltje.

Utalt arra, hogy a városi köz-
gyûlésben ellenzéki kezdeménye-
zésre a Fidesz több képviselõje is
megszavazta, hogy kikérjék az

Európai Unió csalásellenes hivata-
lának jelentését, és azt nyilvános-
ságra hozzák. Aztán másnap
rendkívüli testületi ülésen korrigál-
ták a „bakit”, és visszavonták az
elõzõ napi döntésüket. Megje-
gyezte: a közvilágítás Zalaeger-
szegen nem hogy javult volna, ha-
nem kifejezetten romlott.

JOBBIK: AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos az alapfo-
kú oktatás minõségének fontossá-
gát emelte ki, hiszen ezen múlik a
jövõ nemzedékének sikere, boldo-
gulása. A beruházás elindítását is
sikernek nevezte, amit az a közös
szándék alapozott meg, miszerint
megfelelõ infrastrukturális feltéte-
lek álljanak rendelkezésre a szín-
vonalas oktatáshoz.

Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ igazgatója tü-
relmet kívánt az építkezéshez, ami
zajjal és egyéb kellemetlenséggel
fog járni. A részletekrõl elmondta,

hogy az új kétszintes, 190 négyzet-
méteres épület a meglévõ stílusá-
hoz igazodva, kontyolt magas te-
tõs kialakítású lesz, melynek terve-
zõje Czigány István. Földszintjén
közösségi teret és tánctermet ala-
kítanak ki vizesblokkokkal. Az isko-
la könyvtárát az emeletre költözte-
tik, amit kiegészítenek egy modern
olvasóteremmel. Az akadálymen-
tesítésre úgy is gondoltak, hogy a
késõbbiekben egy liftet is be tudja-
nak szerelni, melynek helyét e kivi-
telezés során alakítják ki. 

Az elmúlt 5–6 évben 50 fõvel
emelkedett az iskola létszáma,
ahová immár valamivel több mint

200 gyermek jár, évfolyamonként
három párhuzamos osztályba. Az
iskola népszerûsége örömmel tölti
el a pedagógusokat, nem külön-
ben Herkliné Ebedli Gyöngyi intéz-
ményvezetõt, a településrész ön-
kormányzati képviselõjét. Mint
mondta, a gyermeklétszám mellett
a civil közösségek száma is gyara-
podott az elmúlt idõszakban, ami
még színesebbé tette a városrész
közösségi életét. A bõvítést éppen
ezért kérték a város önkormányza-
tától, mellyel így két fontos elvárá-
sa teljesülhet várhatóan a szep-
temberi tanévkezdésre az itt élõk-
nek – emelte ki.

TÖBB MINT EGY ISKOLA
ALAPKÕLETÉTELLEL KEZDÕDÖTT A BÕVÍTÉS AZ IZSÁKBAN

Az új épület látványterve.

MSZP: AGYMOSÁS
Védjük meg településeinket cím-

mel nyilatkozatot fogadott el a köz-
gyûlés legutóbbi ülésén. Akitõl pedig
meg kell védeni Zalaegerszeget, az
a 88 éves Soros György üzletember
és az õ pénzén tanulók illetve hozzá
köthetõ civil szervezetek – fogalma-
zott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc,
az MSZP önkormányzati képviselõje.

Hangsúlyozta, azoktól kellene meg-
védeni az országot, akik „ellopják gyer-
mekeink jövõjét”, a nyugodt öregkort,
ellopják az EU-s pénzeket, lerombolják
az oktatást, egészségügyet. A kormány
milliárdokat költött a menekültek elleni
kampányra, s közben befogadott 1300
menekültet és letelepedési kötvénnyel
közel 20 ezer fõt. Az Ostoros-csarnok
eladásával, és a TAO-pénzekkel kap-
csolatban megjegyezte: idõvel majd ki-
derül, hogy a felhasználás mennyire
volt hatékony, és hogy a mûködtetésre
lesz-e elég fedezet.

Góra Balázs megyei alelnök, a párt
országgyûlési képviselõjelöltje az Olaf-
jelentéssel és az ezzel kapcsolatos
rendkívüli közgyûlésen meghozott
döntéssel kapcsolatban azt mondta:
„valami nagyon nincs rendben”, ezért
az ügyészséghez fordulnak.

Ünnepélyes pillanat.

Benke Richárd és Z. Kárpát Dániel

Peugeot motorkerékpár (50 ccm)

keveset futott, jó állapotban

eladó. Érdeklõdni: 20/335-2002.

Zalaegerszeg,

Ola út 12. szám alatt

51 NÉGYZETMÉTERES

ÜZLETHELYISÉG ELADÓ.

Érd.: +36-30/313-2395
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Általában minden háztartásban keletkezik
veszélyes hulladék. Hogy ki hogyan szabadul
meg tõle, az már másik kérdés. Vannak, akiket
nem zavar, ha a használt étolajat a lefolyóba
kell önteni vagy épp a lejárt gyógyszer végzi a
kukában. De valljuk meg, hogy környezeti és
egészségügyi szempontból nézve is jobb kü-
lön gyûjteni és a megfelelõ helyeken ártalmat-
lanításra leadni ezeket a hulladékokat.

Lássuk is, hogy jellemzõen milyen veszélyes
hulladékokkal találkozhatunk a háztartások-
ban:

Gyógyszerek: a lejárt szavatosságú gyógysze-
reket szigorúan tilos kukába dobni vagy a lefolyó-
ba önteni. A belõlük kioldódó kémiai hatóanyagok
reakcióba léphetnek más vegyszerekkel, anyagok-
kal. A talajba jutva az esõvíz oldja ki belõlük a mér-
gezõ kemikáliát; míg a szennyvízbe került szerek
nagy része a tisztítás során nem bomlik le teljesen,
így az élõvizekre, élõvilágra is veszélyt jelenthet-
nek.

Leadási lehetõségek: gyógyszertárak, hulladék-
udvarok.

Elektromos és elektronikai hulladékok, vilá-
gítóeszközök, szárazelemek, akkumulátorok:
ilyenek például a háztartási gépek, mobiltelefonok,
televíziók, rádiók stb. Lényegében minden olyan
eszköz, ami elektromos árammal, elemmel, akku-
mulátorral mûködik. Jellemzõ ilyen eszközre, hogy
mérgezõ anyagokat (pl. ólom, kadmium stb.) tartal-
maznak, ártalmatlanításuk és újrahasznosításuk
elengedhetetlen! Ide tartoznak még a különféle iz-
zók, égõk, neoncsövek és társaik. 

Leadási lehetõségek: hulladékudvarok, mûsza-
ki cikkeket is forgalmazó üzletek, áruházak.

Használt sütõzsiradékok, fáradt olaj: az
egyik leggyakrabban keletkezõ háztartási veszé-
lyes hulladékok, élettani hatásuk hasonló. Az élõ-
vízbe jutva a felszínen úszik, ezzel meggátolja az
oxigén bejutását, csökkenti a vizek oldottoxigén-
tartalmát, elpusztítja a vízi élõlényeket. A talajba
kerülve gátolja annak légáteresztõ képességét,
tönkretéve a talajflórát. A lefolyókba öntött sütõzsi-
radék a csatornahálózatba jutva növeli a szenny-
víztisztítók terhelését, s jelentõs mértékben rontja
a tisztítási technológia hatásfokát.

Leadási lehetõségek: hulladékudvarok, egyes
MOL-kutak is átveszik, a legközelebbi átvevõpon-
tot internetes keresõ segítségével lehet megtalálni.

Festékek, ragasztók, egyéb barkácsolási se-
gédanyagok: ezek a kemikáliák szerves anyago-
kat, illetve fémvegyületeket is tartalmazhatnak,
melyek a környezetre és az emberi egészségre is
káros hatással vannak.

Leadási lehetõségek: hulladékudvarok.

A „Nyugat-Balaton és Zala folyó völgye Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésû
ISPA/KA projekt keretében Zalaegerszegen 2 db
hulladékudvar valósult meg.
EZEK CÍME:

8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz. Parki út; Za-
la Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító te-
rületén
8900 Zalaegerszeg-Búslakpuszta 0182/13
hrsz. (a regionális hulladéklerakóval egy te-
lephelyen)

Nyitvatartási idõrõl, valamint egyéb informá-
ciókról a www.zalamullex.hu honlapon a teve-
kénységek: hulladékudvarok menüpont alatt tájé-
kozódhatunk. 

HÁZTARTÁSI VESZÉLYES HULLADÉK
– MIT? HOVÁ? HOGYAN?

HIRDETMÉNY
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS

„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a közgyûlés „Zalaeger-
szeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat
azon személyek számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-,
kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõ-
segítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel
hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a vá-
ros tekintélyének és jó hírének növelését.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottsá-

gai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti
szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet rész-
letes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek,
illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport- és a
közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg
város közösségi életének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200 zala-
egerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10.
napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

A címek adományozására vonatkozó javaslatot indokolással ellátva 2018. március 10. napjáig
kell eljuttatni Zalaegerszeg MJV polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.; e-mail-cím: onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).

A közgyûlés 2018. április 12-én dönt a kitüntetõ címek adományozásáról.

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT,
A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,

A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK”
NYUGDÍJASKLUB

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS

KEDVES CSALÁDJÁT A

CSÁCSBOZSOKI
TÉL – 2018

PROGRAMJAIRA.

2018. FEBRUÁR 23. – PÉNTEK
Izsák-napi programok az iskola
névadója emlékére.
8.00 Izsák-napi megemlékezés

és koszorúzás 
Helyszín: Izsák-iskola aulája

13.15 Interaktív vetélkedõ Izsák
Imre életérõl, munkássá-
gáról – felsõ tagozatos
diákoknak  
Helyszín: Izsák-iskola aulája

13.15 Játékos feladatok az alsó
tagozatosok számára.
Helyszín: Izsák-iskola tor-
naterme.

+
IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. 
Tel.: (92) 511-926

HTTP://www.izsakimrealtalanosiskola.hu

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

KOZMÁNÉ GÁL BERNADETT

TEL.: 30/408-9824
HTTP://www.kereszturyvmk.hu

Folyamatosan értesülhet településrészünk
aktuális programjairól az interneten is:

http://csacsbozsok.simplesite.com vagy
https://www.facebook.com/csacsbozsok

Fotó: Seres

Második alkalommal kö-
szöntötték a város legna-
gyobb adózóit a zalaeger-
szegi díszteremben. A 25
meghívott cégvezetõt Ba-
laicz Zoltán polgármester
köszöntötte. Jelezte, az ön-
kormányzat értékeli és elis-
meri a cégek erõfeszítéseit,
a maximális törvénytisztelõ
magatartáson alapuló adófi-
zetõi hozzáállást. 

A polgármester értékelte
az elmúlt év eredményeit, és
mint fogalmazott, a legna-
gyobb adófizetõ cégeknek is
köszönhetõ a város megfele-
lõ mûködése. Szólt a legfon-
tosabb fejlesztésekrõl, a jö-
võbeli elképzelésekrõl. A
TOP-program és a Modern
Városok Program nyújtotta
lehetõségekrõl, a fejlõdési
irányról.

A Zalaegerszeg jövõjérõl
szóló reprezentáció kereté-
ben Balaicz Zoltán hangsú-
lyozta az összefogás fon-
tosságát, az együttmûkö-
dést a célok elérése érdeké-
ben.

– AL –

A Piac tér a vásárcsarnokkal és a
kültéri piaccal a belváros kiemelten
fontos helyszíne, ami a zalaegersze-
giek és a vidékrõl érkezõk népszerû
találkozási helye is, mondta Balaicz
Zoltán polgármester. A közbiztonság
fenntartása érdekében szerelték fel
a kamerarendszert, ami a Fiatalok
szobra valamint Szabó Gyula kefe-
kötõ zsánerszobra védelmét is szol-
gálja. A polgármester beszélt arról is,
hogy a TOP-program 500 millió forin-
tos forrásából felépítendõ kézmûve-
sek háza ugyancsak olyan fejlesz-
tés, amire vigyázni kell. 

Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje jelezte,
hogy az IP-kamerákból álló rendszer
a legmodernebb technikával rendel-
kezik, amely által figyelemmel követ-
hetõk a piacon történõ események.
Elsõsorban a megelõzést szolgálják,
nagy képfelbontásuk azonban lehe-

tõvé teszi a rongálók és más tör-
vénybe ütközõ cselekmények tette-
seinek beazonosítását is. 

Már több százezer forint kárt
okoztak az elkövetõk, akik a rendõr-
ségi feljelentést sem úszták meg, tet-
te hozzá Horváth István, a vásár-
csarnok igazgatója. Mint mondta,
nagyon fontos számukra, hogy a
nyitvatartási idõn kívül is rend legyen
a piacon. A kamerákkal senkit sem
kívánnak elriasztani a hely látogatá-
sától, csak a rongálást kívánják meg-
akadályozni.  

A felvételeket a Rendért Zalai
Közbiztonsági és Polgárõr Egyesület
követi figyelemmel, és probléma
esetén értesíti a rendõrséget. Sán-
dor Dénes György elnök, mint mond-
ta, abban bíznak, hogy megszûnnek
a nem oda illõ cselekmények, mint a
padokon való rohangálás és görkor-
csolyázás. A full HD-kamerákkal fel-
szerelt rendszert a késõbbiekben
bõvítik.

KAMERÁK FIGYELIK A RENDET A PIACON
Az árusítók és vevõk biztonságát szolgálja a Piac térre felsze-

relt négy térfigyelõ kamera, melyektõl a rongálások és a nem
odavaló viselkedések megszûnését is várják.



4 Városháza

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közala-
pítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé
felsõoktatási ösztöndíj-támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a
mintatantervben meghatározott képzési idõig, de
legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A ta-
nulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt
rendkívüli események (így különösen betegség, bal-
eset) miatti halasztás idõszakai.

A pályázók köre
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme
alapján az a 

a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendel-
kezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pan-
non Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi
Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézeté-
ben mûszaki mérnök képzésen az elsõ dip-
loma megszerzése érdekében BSc/BA kép-
zésben végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendel-
kezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zala-
egerszeg város közigazgatási területén mû-
ködõ, bármely államilag elismert felsõoktatá-
si intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK)
az elsõ diploma megszerzése érdekében
BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi ta-
nulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott

esetben
max. 15.000 Ft/hó

• A pályázók köre b) pontjában meghatározott
esetben

min. 5.000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az
I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjá-

ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5
hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítá-
sára tanulmányi félévenként egy összegben kerül
sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére

félévenként kerül meghirdetésre, ennek alap-
ján az ösztöndíjat félévenként kell megpályáz-
ni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók je-
len pályázat kiírását követõen a 2018. feb-
ruár 21. és március 9. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A
postai úton feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legké-
sõbb március 9-én postára kell adni. A pályáza-
ti kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek
benyújtási határidejét követõen beadott kérel-
mek elutasításra kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatá-
rozott hallgatók formanyomtatványon nyújt-
hatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a
felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem
benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-
igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv
hiteles másolatát.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Za-
laegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány-
hoz kell eljuttatni írásban vagy személyesen 
hétfõ–csütörtök 8-00–16.30 óra között 
péntek 8.00–14.00 óra között
Kossuth u. 17–19., 4. em. 417-es szoba

A formanyomtatványok letölthetõk a Közala-
pítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/oszton-
dijak.

PÁLYÁZAT GONDOZÓ-ÁPOLÓ MUNKAKÖRRE
A Zalaegerszegi Gondozási Központ

PÁLYÁZATOT HIRDET
2 FÕ GONDOZÓ-ÁPOLÓ munkakör betöltésére. 

A munkavégzés és a pályázat beadásának helye:
Idõsek Gondozóháza  (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A), va-
lamint Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)

A munkakörbe tartozó feladatok:
Idõsek bentlakásos intézményében gondozói, ápolói feladatok
ellátása a jogszabályi elõírások és a munkaköri leírás alapján,
mûszakbeosztás szerint. 

Illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. (Szociális
ágazati összevont pótlék + eü. végzettség esetén egészségügyi ki-
egészítõ pótlék)                   

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés az 1/2000 (I. 7.) SZCSM melléklete alap-

ján, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent egészségügyi végzettség,

valamint bentlakásos intézmény vagy idõsellátás területén szerzett
szakmai tapasztalat.

Pályázni fényképes szakmai önéletrajzzal és az iskolai végzett-
séget igazoló okmányok másolatával lehet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Idõsek Gondozóháza esetén dr. Halász Erzsébet gondozohaz@

gkzalaegerszeg.hu, illetve a 92/511-342 telefonszámon.
Idõsek Otthona esetén Bálintné Szalai Anikó idosekotthona@

gkzalaegerszeg.hu, illetve a 92/317-683 telefonszámon.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy

a zalaegerszegi XI. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zalaeger-
szeg, Köztársaság u. 55/A) tartozó páciensek háziorvosi ellátá-
sát 2018. január 1-tõl dr. Motyovszky András Ákos háziorvos
végzi,
a zalaegerszegi IV. sz. házi gyermekorvosi körzethez (Zalaeger-
szeg, Landorhegyi u. 8.) tartozó gyermekeket 2018. február 1-tõl
dr. Takács László házi gyermekorvos látja el.

A háziorvosok rendelési ideje, a rendelés helyszíne, valamint a
rendelõ telefonos elérhetõsége változatlan.

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”, 1992. ÉVI XXXIII.
TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû köz-
alkalmazotti jogviszony 

2018. március 1–2018. június 30.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/A. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
fõiskolai diploma,
erkölcsi bizonyítvány, eü. alkalmasság. 

Elvárt kompetenciák: 
empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttmûködé-
si készség, önálló munkavégzés képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító ok-
levél.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békefiné
Bertók Andrea nyújt, a 92/598-725 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda  
(8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.) címére történõ megküldé-
sével,

vagy
elektronikus úton Békefiné Bertók Andrea részére az
urhajosovi@gmail.com e-mail címen keresztül,

vagy
személyesen: Békefiné Bertók Andrea, Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Ûrhajós utca 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: zalaegerszeg.hu weboldal
ZalaEgerszeG újság.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött

a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj-támogatás biztosításáról, melyhez
az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A komposzt egyfajta mesterséges humusz,
mely a talaj egyik fõ alkotó eleme. Összetapasztja
a talaj apró szemcséit morzsákká, serkentõ anya-
got nyújt a növények gyökereinek, tápanyagokat
juttat a talajban tevékenykedõ mikroorganizmusok-
nak. A komposztálódás a természetben magától
lejátszódó folyamat, azonban abban a környezet-
ben, amelyben élünk, magunknak kell cseleked-
nünk. Zalaegerszegen 2017-ben az egy fõre jutó
éves teljes gyûjtött kommunális hulladék mennyi-
sége 242 kilogramm volt. Ez településünkön nagy-
jából fejenként 80 kiló komposztálható anyag fe-
lesleges hulladéklerakóba való kerülését jelenti.
Ennek mind nem a kukában kell kikötnie! Kis oda-
figyeléssel lehetõségünk van tenni ellene.

A hús, csont és az ételmaradékok olyan szer-
ves háztartási hulladékok, amelyek ugyan kom-

posztálhatók lennének, azonban mégsem szeren-
csés, ha a többi anyag mellé tesszük, mert megje-
lenhetnek a különbözõ fertõzéseket terjesztõ álla-
tok. Ahol a kertben akad megfelelõ hely, ott érde-
mes komposztkazalt kialakítani vagy készen kap-
ható komposztérlelõ ládát beszerezni. Az anyagot
két-három havonta át kell keverni, hogy minden
rész elegendõ levegõhöz jusson. Nagyjából egy-
éves gondos kezelés után érett, kiváló talajjavító
komposzt a jutalmunk.

A lakásban élõk sem esnek el a komposztálás
lehetõségétõl, vásárolhatnak beltéri komposztálót,
vagy rövid tájékozódás után akár házilag is elké-
szíthetik.

Zalaegerszeg közigazgatási területén lehetõsé-
günk van a házhoz menõ, rendszeres zöldhulladék
gyûjtésére, ehhez önkéntesen lehet csatlakozni. A
csatlakozás díjnövekedést, illetve külön díj beve-
zetését nem eredményezi. A zöldhulladék gyûjté-
sére szolgáló edényt a helyi közszolgáltató, azaz a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. használatidíj-
mentesen biztosítja. Részletes információkat a tár-
saság honlapján, a www.zkn.hu webhelyen talál-
hatunk.

A nyári és õszi kerti munkákat követõen gyak-
ran olyan mennyiségû zöldhulladék és fanyesedék
keletkezik, amit már nem lehetséges otthoni körül-
mények között kezelni. Ezeket beszállíthatjuk bár-
melyik hulladékudvarba. Zalaegerszeg vonzáskör-
zetében található udvarokról, nyitvatartási idõrõl,
valamint egyéb információkról a www.zalamullex.hu
honlapon a tevekénységek\hulladékudvarok me-
nüpont alatt tájékozódhatunk.

TUDTA ÖN, HOGY EGY ÁTLAG MAGYAR EMBER HULLADÉKÁNAK

HARMADÁT KOMPOSZTÁLHATÓ ANYAGOK TESZIK KI?

KOMPOSZTÁLHATÓ?
IGEN! NEM!

Falevél Csont, hús

Gyomok Eldobható pelenka

Gyümölcsök Étolaj, zsír

Kávézacc Fõtt ételmaradékok

Levágott fû Higiéniai hulladékok

Növényevõ háziállatok
ürüléke forgáccsal

Húsevõ állatok
ürüléke

Szobanövények levelei Kavics, betondarabok

Tojáshéj Széntüzelésû kályhák salakja

Zöldségek Tejtermékek

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017. évtõl

kezdõdõen méltó módon kívánja elismerni azon támogatókat,
akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil
mûködéséhez, akik a helyi sportélet területén fejtik ki önzet-
len tevékenységüket. 

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlése „Sport mecénása díj”-at adomá-
nyozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely ki-
emelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programo-
kat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek. 

A díjból évente egy adományozható.
A díjra javaslatot a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a

város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett
sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi tehetnek.

A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2018. március 15.
napjáig kell a város polgármesteréhez  eljuttatni (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a
www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.



– pánczélPetra –

Gombos Zsófi és Kiss Ágnes
Katinka festõmûvészeket invitáltuk
egy kávéházi beszélgetésre. Nem-
régiben mindkettõjüknek nyílt egy-
egy önálló kiállítása; Zsófinak lak-
helyén, Bakon, Katinkának a Liszt-
iskolában. A Zalaegerszegi Szalon
csoportos tárlaton pedig szintén
láthatott tõlük a közönség néhány
frissebb munkát, melyeken – a be-
vezetõ után talán már mondani
sem kell – az állatok a fõszereplõk.
Míg Gombos Zsófi kizárólagos
„modelljei” a baki házuk udvarán
kapirgáló tyúkok, Kiss Ágnes Ka-
tinka bármit vászonra visz, aminek
köze lehet a tápláléklánchoz. Egyik
alkotó inkább realista az ábrázo-
lást illetõen – némi iróniával fûsze-
rezve –, a másik színes, kissé

szürreális, álomszerû világba he-
lyezi lényeit.

Mi ez a közelítés a természet
felé, s milyen munkafolyamatok
során kerülnek az állatok a vá-
szonra? – merül fel a kérdés.

– A festészetben mindig is jelen
voltak az állatok, e téren nincs
semmi újdonság a dologban. A
koncepcióm az, hogy zsánerképe-
ket fessek a tyúkokról. De nem a
hagyományos értelemben – mesé-
li Gombos Zsófi. – A színek, moz-
dulatok valóságosak, de nincs hát-
tér, nincs árnyék. Csak perspektíva.

– Mintha légüres térben kapir-
gálnának...

– Igen. Nem lehet tudni ponto-
san, hogy hol vannak. A csúnya,
koszos ól nincs rajta a képeken.
Csak a tyúkok elegáns mozdulatai.
Mert szerintem nagyon szépek és
kecsesek, még személyiségük is
van. Pláne, mert mindennap látom
õket, és gyakran afféle tyúk-
animátor is vagyok. 

– Hosszú ideig figyeled a mo-
delleket, míg a vászonra kerülnek?

– Inkább gyakran fotózom õket,
mert sajnos nem maradnak elég
ideig egy helyben ahhoz, hogy pre-

cízen meg tudjam figyelni a moz-
dulataikat. A célom az, hogy ezek
az egyszerû lények – amiket aztán
késõbb megeszünk – esztétikum-
má váljanak a képeken. Vagyis,
elegánsan megfesteni látszólag je-
lentéktelen élõlényeket: megadva
nekik ezzel a tiszteletet.

Ha lovaitok lennének, akkor azt
festenéd? – kérdezi kollégájától
Kiss Ágnes Katinka.

– Nem hiszem, mert a lónak
már van múltja a mûvészettörté-
netben, sõt a lóábrázolások elég
gyakran giccsesek is. A tyúkokban
több a lehetõség, a humor. A geg.

– A giccstõl én is félek egy ki-
csit. Néha nehéz megtalálni a ha-
tárt, hogy mikortól számít annak
valami – mondja Katinka.

– Furcsa ezt egy mûvészeti
karon végzett alkotótól hallani…

– Igen, de mostanában nagyon
színesnek, nagyon dekoratívnak
mondják a képeimet, és emiatt né-
ha elgondolkodom, hogy vajon

nem giccses-e, amit csinálok. Re-
mélem, hogy nem az!

– Az élénkség és a színes
fantáziavilág régebben is jellem-
zõ volt munkáidra, ha emiatt ag-
gódsz.

– Persze, meg állatok is voltak a
képeken, csak nem ilyen konkré-
tan, mint most. Viszont amikor még
egyetemre jártam, sokkal „koszo-
sabban” festettem. Nem figyeltem
rá eléggé, hogy tiszta színeket
használjak. Ma már jobban ügye-
lek erre. Emiatt frissebbek, élén-
kebbek lettek a képek. A figurák is
direktebbek, könnyebben felismer-
hetõk. Viszont úgy vannak elhe-
lyezve, hogy elsõ ránézésre nem
vehetõ észre a képen szereplõ ösz-
szes állat. Ez jó! Ez benne a csel!

– Mennyire bonyolódtál bele a
tápláléklánc tanulmányozásába?

– Utánanézek mindennek, de
alapvetõen túl is lépek a természe-
ten, mert nálam olyan állatok is ta-
lálkoznak, akik a valóságban nem
tudnak, mert nem egy éghajlaton
élnek. De, elméletileg megehetnék
a másikat: különféle hernyók, lep-
kék, békák, kaméleonok elevened-
nek meg.

– Már kész a koncepció, mi-
kor leülsz festeni?

– Dehogy! Elõször csak a szín-
foltok kerülnek fel több rétegben,
aztán jön a konkretizálás, vagyis a
figurális dolgok. Olyan alakzatok,
amik színben, formában passzol-
nak. Nekem is rengeteg fotóm van.
Szinte mindent megörökítek, amit
Marci fiam összefogdos (bogarak,

giliszták, lepkék), de az internetrõl
is sok képet töltök le. Ezeket felna-
gyítom, s megnézem, hogyan
passzol formailag vagy színben
egy-egy elkezdett festményhez. Ha
odaillõnek gondolom, csak utána
festem rá a vászonra az adott álla-
tot.

– Napjaink képzõmûvészetét
nem éppen a „vissza a termé-
szethez” szemlélet jellemzi. A fa-
lusi közeg ábrázolása meg pláne
nem gyakori. A közönség hogy
fogadja a képeiteket?

– A visszajelzések alapján jól.
Meg azért idõnként vevõ is akad –
mondja Zsófi. – Nekem a falusi lét
teljesen természetes dolog, hiszen
Bakon nõttem fel, itt is élek. Persze
tanulni, dolgozni városba jártam és
járok (jelenleg az Ady-iskola mû-
vésztanára). De nagyon szeretem
a vidéki életet. Az pedig elég inspi-
ráló, hogy reggelente, mikor elhú-
zom a függönyt, ugyanazt a hátsó
udvart látom a tyúkokkal. Ki tudja,
talán egyszer majd a tyúkok el is
tûnnek a képekrõl és inkább csak
az ólakat, meg az udvart festem
meg, a baromfik nélkül. Akkor majd
el lehet gondolkodni, hogy vajon
hová lettek...?

– Annyi szép állat él a bolygón,
amiket egyáltalán nem ismerünk,
hogy nekem kicsit az is célom, hogy
ezeket megmutassam, megismer-
tessem az emberekkel – válaszolja
Katinka. – Sokan meg is kérdezik
egyébként, hogy mik láthatók a fest-
ményeimen. Talán inspirálom a né-
zõket arra, hogy rákeressenek az
interneten egy-egy élõlényre. Fõleg
mert ezek az állatok – Zsófi tyúkjai-
val együtt – nem tartoznak éppen a
közkedvelt, „cuki” kategóriába.

A képzõmûvészek szerint az is
lehet egy opció, hogy az ismerõs
állatokon keresztül magát a festé-
szetet, a mûvészetet elfogadottab-
bá tegyék. Mert úgy érzik, hogy
sokszor nincs a helyén a szakma.
Gondolkodnak egy közös tárlaton
is: az „állatos” képeket bemutatva
szeretnék, ha minél többen kap-
csolatba kerülnének a kortárs mû-
vészettel. Szerintük az sincs kel-
lõen propagálva, hogy a kiállítás-
megnyitók ingyenesek és bárki
részt vehet rajtuk. Nemcsak egy
szûk kör privilégiuma.

Ráadásul egy átlagember ritkán
gondol bele, hogy mennyi techni-
kai tudás, anyagismeret („Tényleg,
Zsófi, te használsz terpentint? Fes-
tõszerrel hígítasz?”), kreativitás,
precizitás kell az alkotáshoz.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezért a könyvtárban a jövõben

egy új szolgáltatás, a magyaráza-
tokkal ellátott mesetablet segíti az
értõ olvasást.

Jókaira visszatérve az igazgató
elmondta: a szerzõnek nemcsak

regényei, hanem remek novellái is
vannak, tele humorral. Ezek olvas-
mányosabb szövegek, ezért a diá-
koknak a nagyobb Jókai-mûvek ol-
vasása elõtt ezt ajánlja. 

A könyvtárban író-olvasó talál-
kozók és rendhagyó irodalomórák
zajlottak a jeles nap alkalmából.
Ottjártunkkor „Jókai újragombolva”
címmel zajlott rendhagyó iroda-
lomóra, melyen a Deák-iskola di-
ákjai vettek részt. Az interaktív
órát Bubics Tünde tanár, író, a
Pannon Tükör folyóirat fõszer-
kesztõje, és Vörös István József
Attila-díjas költõ, irodalomtörté-
nész vezette.

Bubics Tünde a rendezvényt
megelõzõen lapunk kérdésére azt
felelte: nagy kihívás a pedagógu-
sok számára, hogy hogyan tegyék
érdekessé és élvezhetõvé a gye-
rekek számára Jókait, hiszen a 19.
századi nyelvezettel sokan küsz-
ködnek. Sokszor fel is merül a kér-
dés, hogy kell-e még Jókait taníta-
ni. A fõszerkesztõ szerint a szerzõ-
nek helye van az irodalomtörténet-
ben és a kanonizált irodalomban,
hiszen õ a magyar széppróza
egyik legnagyobb alakja. Aki a ma-
ga korában óriási olvasóközönsé-
get teremtett magának. Életmûve
terjedelmes, persze nem minden

írása remekmû. Az Aranyember –
ami érettségi tétel is – viszont min-
denképpen az, a gyerekek nagy
örömére.

Hogy az öröm szó itt ténylege-
sen vagy idézõjelesen értendõ-e,
a tanár azt felelte, hogy talán meg-

lepõ, de a diákjainak nagyon tet-
szett a mû. Olvasták is és a filmet
is megnézték, majd elemezték a
látottakat. A mûnek még komoly
rajongótábora is akadt.

A rendhagyó irodalomóra kere-
tében a diákok egy Jókai-novellát
(A gróf Sötét Péter két hitvese) ír-
tak át több verzióban úgy, hogy az
nyelvezetében és sztorijában il-
leszkedjen napjainkhoz. (Ezeket
aztán fel is olvasták.) Többek kö-
zött így lehet „újragombolni” Jó-
kait.

Bubics Tünde ezzel kapcsolat-
ban elmondta: a novella története
kicsit hasonlít az Aranyember
alapsztorijára. Mindegyik a kettõs
életrõl szól. Fontos, hogy a gyere-
kek tudjanak azonosulni a történet-
tel, a szereplõkkel. Meg kell találni
a regény/novella és a mai élet kö-
zött a kapcsolódási pontokat. Hogy
például hõs-e Tímár Mihály, aka-
runk-e sok pénzt birtokolni, és ha
igen, mihez kezdünk vele, illetve
mennyire kívánunk mások életérõl
dönteni? – ezek ma is fontos kér-
dések, amiket érdemes megvitatni
a diákokkal. Azt persze tudomásul
kell venni, hogy a 19. század óta a
nyelv igazodott a világ dinamizmu-
sához és a társadalmi, technikai
változásokhoz. Emiatt a korábbi
szövegek olvasása nehézkesebb,
és több magyarázatot is igényel.

Jókaihoz ma már türelem kell!
Itt pedig felmerül egy újabb kér-
dés, hogy van-e ideje, és ha igen
mire, a 21. század emberének –
fogalmazott a fõszerkesztõ.

– pet –

A nap folyamán elõször jóté-
konysági fánkvásárra várták az ér-
deklõdõket a Dísz téren felállított
sátorban. Egy pékség, egy ven-
déglátóegység és öt városi nyug-
díjasklub gondoskodott idén arról,
hogy elegendõ mennyiségû fánk
kerüljön az asztalokra. Tompa Gá-
bor, a szervezõ Kvártélyház Kft.
ügyvezetõje érdeklõdésünkre el-
mondta: több mint 3000 fánk sült a
keddi programra. A jótékonysági
akció keretében pedig 332 ezer
155 forint gyûlt össze. A pénzt az
elõzõ évekhez hasonlóan a Nagy-

családosok Zalaegerszegi Egye-
sülete kapja, akik kirándulásra és
kulturális programokon való rész-
vételre fordítják majd az összeget.

A fánkvásárt követõen több
száz maskarás gyülekezett a Dísz
téren, hiszen fél ötkor kezdetét vet-

te a jelmezes felvonulás, melyet az
önkormányzattal közösen idén is a
Nagycsaládosok Egyesülete szer-
vezett. A barátságtalan idõ ellené-
re magánszemélyek és közel húsz
csoport (óvodák, iskolák, intézmé-
nyek és egyesületek) vonult fel kü-
lönféle jelmezekben, hogy végleg
elûzzék a telet. A legötletesebb
maskarák elismerésben is része-
sültek; a nap végén több kategóriá-
ban is osztottak ki díjakat.

5Krónika

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!

Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000

Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

FÁNKY FESZTIVÁL A BELVÁROSBAN
HÁROMEZER FÁNK ÉS TÖBB SZÁZ MASKARÁS

Csak reménykedhetünk benne, hogy húshagyókedden sikerült
elûzni a telet a hagyományos belvárosi maskarás felvonulással.
A városi farsangra immár harmadik esztendeje a Fánky Fesztivá-
lon belül került sor.

JÓKAIHOZ TÜRELEM KELL!
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA A SZÉPPRÓZA NAPJÁN

TYÚKOK, BÉKÁK ESZTÉTIKÁJA
BESZÉLGETÉS TÁPLÁLÉKLÁNCRÓL ÉS „ÁLLATI” FESTMÉNYEKRÕL

Mostanában mind a ketten állati témákkal foglalkoznak. Tyú-
kok, békák, hernyók és más lények elevenednek meg a képeken.
Kiderült, hogy még a táplálékláncnak is lehet köze a képzõmûvé-
szethez. Ráadásul nem giccses módon. Hogy ez utóbbi miért ke-
rült szóba, arról majd késõbb.

Kiss Ágnes Katinka és Gombos Zsófi

Fotók: – pP –

ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.

Telefon:
+36-30/223-1571 

(100 méter a piactól)

CIPÕJAVÍTÁS
-FELÚJÍTÁS



6 Kitekintõ

Tanfolyamok a KISOSZ-nál:
• Szakács OKJ száma (OKJ3481104)
• Vendéglátó-eladó (OKJ3481105),
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (OKJ3134105),
• Boltvezetõ (OKJ3534101),
• Diétás szakács (OKJ3481103)

ÉRDEKLÕDNI:
KISOSZ, tel.: +36-30/348-6467, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

nysz: E-000195/2014/A009/A013, A015, A0003, A021

TETÕDOKI
– Pala-, zsindely-, lemeztetõk bontás nélküli felújítása.

– Lapostetõ-szigetelés PVC-vel is.

– Ács-, tetõfedõ-, bádogosmunkák

nagyon kedvezõ áron!

06-30/9562-134 • 06-70/3899-727

– pet –

Nagy Johanna, a VMK közmû-
velõdési szakembere lapunk ér-
deklõdésére elmondta: örülnek,
hogy a dr. Babrik Zsuzsanna pszi-
chiáter és Gaál Boglárka családte-
rapeuta által alapított filmklubbal
sikerült megállapodniuk. Így ezzel
az izgalmas és sokak által kedvelt
sorozattal bõvíthetik a kávézó
programkínálatát. A Pszicho Film-
klub célja, hogy a vetítések alkal-
mával lélektani folyamatokra,
egyéni vagy társadalmi problémák-
ra, nehéz élethelyzetekre, konflik-
tusokra fókuszáljanak. A filmek
után pedig szakemberek – és ha
lehetõség van rá, az alkotók – se-
gítségével átbeszélik ezeket a kér-
déseket. Ezáltal mélyülhet a nézõk
önismerete, illetve átláthatóbbá
válhat egy sor olyan szituáció,
mely saját életükben is fellelhetõ.

Az elsõ vetítésre február 21-én

este fél 6-kor kerül sor, ekkor a
Lány 9 parókával címû filmet lát-
hatják az érdeklõdõk. A vetítést
követõ közös beszélgetésen Bab-
rik Zsuzsannán és Gaál Boglárkán
kívül részt vesz Kiss Éva mentálhi-
giénés szakember is.

A filmklub április 6-án folytató-
dik az Ultra címû dokumentum-
vagy inkább sportfilmmel, melyen
jelen lesznek az alkotók/szereplõk
(Simonyi Balázs és Szabó Béla)
is.

PSZICHO FILMKLUB
FÓKUSZBAN A LÉLEKTANI FOLYAMATOK
A Pszicho Filmklubbal bõvül a jövõben a VMK kávézójának kul-

turális kínálata. A különleges filmek vetítésére, majd azok megbe-
szélésre specializálódott klub már évek óta mûködik a városban,
ám eddig nem találtak állandó helyszínt.

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldök-
festés
Gyantázás, smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

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

– AL –

A páterdombi városrészben a
Kinizsi utcai házi gyermekorvosi
rendelõ tavaly decemberi átadása
után, most a Wlassics utcai felnõtt
háziorvosi rendelõ átadásának
örülhetnek az itt élõk, fogalmazott
Balaicz Zoltán polgármester. A kö-
zel negyvenéves, lapos tetõs épü-
letre igencsak ráfért a teljes kor-
szerûsítés, ahol most már színes
falak, megújult burkolatok, új váró-
termi bútorok várják a betegeket.
Az orvosi rendelõk a doktornõk ké-
rése szerint funkcionális átalakítá-
son is átestek. A polgármester je-
lezte, hogy az andráshidai gyer-
mekorvosi rendelõben még zajla-
nak a munkálatok, amit a Botfy ut-

cai ügyelet épületében is meg-
kezdtek. Az ügyeleti ellátás a zala-
egerszegi Szent Rafael Kórházban
érhetõ el a kivitelezés ideje alatt. E
két beruházás befejezésével elsõ-
ként végeznek a megyei jogú váro-
sok között a TOP-programból tá-
mogatott egészségügyi fejleszté-
sekkel – hangsúlyozta. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy 2016-tól összesen
mintegy 50 százalékkal emelke-
dett a bér 100 ezer fõt érintve. Mint
mondta, a következõ években is
folytatódik a bérrendezés, hiszen
azt szeretnék, hogy abban az
egészségügyi ágazat valamennyi
dolgozója részesülhessen. 

Gecse Péter alpolgármester, a

páterdombi városrész önkormány-
zati képviselõje örömét fejezte ki,
hogy körzetében a Wlassics utcai
rendelõk is megújulhattak. Mint fo-
galmazott, a falakig lebontott épü-
let teljes körû rekonstrukción esett
át, kezdve az aljzatbetontól a la-
pos tetõig. Az épület megközelíté-

se is sokat javult az új járdának,
valamint az egy akadálymentes és
a négy új parkolóhelynek köszön-
hetõen. 2018-ban is terveznek fej-
lesztéseket a páterdombi város-
részben, hiszen folytatják a Kinizsi
utca felújítását, és parkolót építe-
nek a 80-as számú épület elé. A
lakosok kérését teljesítve a Géva-

és a Pipahegyen megkezdik az út
és a közvilágítás kiépítését. 

Február 12-én, az átadás nap-
ján, rendeltek elõször az immár
megújult rendelõkben dr. Gorza
Éva és dr. Keglovics Bernadett há-
ziorvosok, akik köszönetüket fe-
jezték ki a beruházásért.

KÍVÜL-BELÜL TELJESEN MEGÚJULT
ÁTADTÁK A WLASSICS UTCAI RENDELÕKET

Kívül-belül teljesen megújult a Wlassics utcai felnõtt háziorvo-
si rendelõk épülete. Az elmúlt év nyarán kezdõdött beruházásra
nettó 46,5 millió forintot fordított a város önkormányzata a TOP-
programból.



A nyugat-dunántúli régió Za-
laegerszegen megrendezett
Sport XXI. atlétikai teremverse-
nyén a régió minden egyesülete
képviseltette magát. A jó hangu-
latú versenyen a Zalaszám-ZAC
atlétái örülhettek mindkét kor-
osztályban az elsõ helynek.

U–11: Ágoston Jázmin, Ru-
zsics Milán, Horváth Vivien, Kell
Botond, Somlói-Orbán Benedek,
Nagy Dávid, 

U–13: Ebedli Dominik, Mózer
Benedek, Kozma Ádám, Becze
Benjámin, Király Kíra, Major Ág-
nes, Magyar Dorka, Kósi Boglár-
ka. Edzõk: Bacsa Istvánné, Hajas
Éva, Góczánné Tóth Zsuzsa, Sza-
bó Gábor, Pajor László.

* * *
A hétvégi országos fedett pá-

lyás bajnokságon Budapesten

Dienes Mátyás – a Zalaszám ZAC
még csak ifjúsági korú sprintere 7.
helyezést ért el a 60 m-es síkfutás-
ban 7,04 mp-es idõvel.

Ugyancsak döntõs lett a másik

ifjúsági korú Zalaszám ZAC rövid-
távfutó – Nagy Pálma is. Õ a 200
m-es síkfutásban 26,16 mp-es
teljesítménnyel 8. helyezést ért
el.

7Sport

– Novemberben vettük át a
zalaegerszegi Volkswagen-ke-
reskedést a Göcsej Autóháztól –
válaszolta érdeklõdésünkre Mo-
dori Dávid, a zalaegerszegi VW
és új Skoda Szalon operatív ve-
zetõje. – Engem ért a megtisztel-

tetés hogy a Spirit Auto képvise-
letében átadhattam a ZTE-nek 4
VW személyautót és 1 VW kisha-
szongépjármûvet.

Újonc zalaegerszegiként örü-
lünk annak, hogy a ZTE közel
100 éves, patinás múlttal rendel-

kezõ futballklub, magyar bajnok,
mely megjárta a Bajnokok Ligá-
ját, az UEFA-kupát és az Európa-
ligát, befogadott minket a csapa-
tába. Kaposvári illetõségû cég-
ként csak remélni tudjuk, hogy
legalább annyit tudunk a csapat
sikereihez hozzátenni, mint ko-
rábban egy másik kaposvári,
Waltner Róbert.

A Spirit Auto, a Porsche Hun-
gária és a VW márka segítségé-
vel a szponzoráció keretén belül
egy teljes éven át biztosítjuk az
autók használatát a ZTE részére,

ezzel segítve a csapat mobilitá-
sát, jó eredményeit és sikereit.
Kapcsolatunk nem egyszerû
szponzoráció, hanem szoros
együttmûködés és kölcsönös
képviselet kezdete, mely remél-
jük, hogy a következõ években is
folytatódhat.

A Spirit Auto és a saját nevem-
ben kívánom, hogy legyenek si-
keresek és érjék el kitûzött céljai-
kat! Mindenkinek biztonságos és
balesetmentes közlekedést kívá-
nok a Spirit Auto Zalaegerszeg
csapatának nevében! Hajrá ZTE!

VOLKSWAGEN AUTÓK A ZTE-NÉL
Sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a Porsche

Hungary és a Spirit Auto Kft. is belép a ZTE FC-t támogatók so-
rába. A ZTE Arénában megtartott összejövetelen jelen volt az
egyesület részérõl Ágoston Zoltán, Molnár Róbert, a Volkswa-
gen területi értékesítési vezetõje és a Spirit Kft. képviseletében
Modori Dávid operatív vezetõ. 

Thomas Dubek, Kertész Tamás
és Szabó Marek szabadlistára ke-
rült. Eligazolt Végh Gábor és
Ágoston Donát is. Szappanos Pé-
ter pedig  Artner Tamás vezetõ-
edzõ megfogalmazása szerint sa-
ját magát tette szabadlistára. Ba-
lázs Zsoltot fél évre kölcsönadták
Siófokra, Koszó Balázs közös
megegyezéssel szerzõdést bon-
tott, a Gyõri ETO-hoz igazolt, Ma-
cher Dávid Lendvára, Kretz Bálint
pedig fél évre kölcsönbe Kanizsá-
ra került.

Nem véletlen hogy ezek után
Ágoston Zoltán, a ZTE ügyvezetõ-
je többször használta az ismerke-
dés szót a klub idény eleji tájékoz-
tatóján. A január 8-i felkészülés
kezdetekor ismerkedett meg
ugyanis egymással a szakmai
stáb és a játékosok is. Az ügyve-
zetõ szerint a felkészülés egy ré-
sze ezzel ment el, de két hét min-
den bizonnyal. Azt tapasztalja, jó
úton járnak. A ZTE felkészülése jó-
nak mondható, bizakodva várják a
tavaszt. Mindenképpen elõrelé-
pést várnak a csapattól.

Érkezõket nézve megállapítha-
tó, hogy fiatalodott a ZTE. Lencsés
Balázs, Jelena Richárd és Fodor
Ákos fél évre kölcsönbe érkeztek,
Devecseri Szilárd, Kovács Zoltán,

Hudák Martin és Kovács Ádám
végleges szerzõdést írt alá.
Króner Martin kölcsönbõl tért visz-
sza a ZTE-hez.

Az edzõmérkõzések erõsen ve-
gyes képet mutattak, a szakmai
stáb viszont bizakodó.

Horváth Károly szakmai igazga-
tó szerint a nagy hagyományokkal
bíró ZTE-nek a tavasz során meg
kell kezdenie a felemelkedést. A
betervezett munkát elvégezték,
megítélése szerint az új játékosok-
kal erõsödött a keret. Az új fiúk be-
illeszkedtek, a csapat egységes.
Szép tavaszt remél a ZTE-tõl.

Artner Tamás vezetõedzõ úgy
látta, hogy a felkészülés során ki-
alakult a csapat gerince, amire le-

het építkezni. A játékoskeretben
megtalálták a fiatalok és a rutinos
játékosok helyes arányát. A játé-
kosokkal jó volt edzeni a felkészü-
lés során, becsülettel dolgoztak. A
sérülések is elkerülték a csapatot,
így a kezdeti ismerkedés után épí-
tõ jellegû munka folyhatott. Megta-
lálták a legjobb taktikát, amelyek-
kel eredményt lehet elérni.

A ZTE FC elõbb Magyar Kupa-
mérkõzést játszik a Puskás Aka-
démiával, majd bajnoki mérkõzé-
sen hazai környezetben fogadja a
Kisvárda Master Good együtte-
sét.

SZÉP TAVASZT REMÉLNEK
JELENTÕS VÁLTOZÁSOK A ZTE FC-NÉL

Az õszi idényt a 14. helyen fejezte be a ZTE FC labdarúgócsa-
pata. Nem csoda, hogy alapos változáson esett át a játékoskeret.

– Hat évet éltem Ang-
liában, ott ismerkedtem
meg a sportággal.  Eger-
szegen Csarmasz Róbert
barátommal raktuk le az
alapokat – emlékezett a
kezdetre Dömötör Béla,
aki a januári tisztújítás óta
elnöke az egyesületnek. –
Három éve döntöttünk
úgy, hogy létrehozunk egy
sportegyesületet, ahol
szervezett keretek között
játszhatunk. Évrõl évre fej-
lõdtünk, nõtt a taglétszá-
munk.  Jelenleg tizenhat
igazolt versenyzõvel ren-
delkezünk. Nemrég volt
egy tagtoborzó verse-
nyünk, ahol többen meg-
kedvelték a dartsot és be-
léptek az egyesületbe. Fo-
lyamatosan szervezünk
versenyeket, hogy nép-
szerûsítsük a sportágat.

– Szerepelnek szerve-
zett bajnokságban?

– A Darts Ligában indulunk, tíz
forduló van egy évben. Az orszá-
gos szövetség régiókra osztja az
országot, mi a nyugat-dunántúli
bajnokságban indulunk. Kör-
menddel, Szombathellyel és Sop-
ronnal mérkõzünk. Az érintett
négy város havonta rendez fordu-

lót. A verseny rendezéséhez leg-
alább nyolc táblára van szükség.
Idén Szombathelyen kezdõdött a
sorozat, a következõt mi rendez-
zük. A harmadosztályban szere-
pelünk, idei célunk feljutni a má-
sodosztályba. 

– Távolabbi céljuk?
Elsõsorban a tömegesítés, de

szeretnénk minél magasabbra jut-
ni. Felvesszük a kapcsolatot a kö-
zépiskolákkal, szeretnénk bevinni
a dartsot az intézményekbe. Rek-
reációs sportként már hazánkban
is elismerik sportágunkat, amely a

készséget, koordinációt
fejleszti, közösségmegtar-
tó ereje van, nõ az egyén
önbizalma. A szervezett
bajnokság mellett a kör-
nyezõ városokba –
Veszprémbe, Keszthelyre
és Nagykanizsára – já-
runk el versenyezni. Vol-
tunk már sportágválasztó
napon a Decathlonban.
Felszereltségünk jónak
mondható, nyolctáblás
mozgatható rendszerrel
rendelkezünk, bárhova ki
tudunk települni. 
– Mint minden sportág-
hoz, a dartshoz is pénz
kell. Mibõl fedezik költ-
ségeiket? 
– Legjelentõsebb bevéte-
lünk a tagdíj. Sportágunk
szerencsére nem költség-
igényes, a felszerelések
pedig több évig használ-
hatóak. Több szponzor

úgy támogat minket, hogy ingye-
nes dobáslehetõséget biztosít,
mellette akadnak kisebb támoga-
tók is. Az egyesület tagjainak a
táblahasználatért nem kell fizetet-
nie. Célunk minél szélesebb ala-
pokra helyezni a dartsot. Évrõl év-
re fejlõdni szeretnénk, számunkra
a határ csillagos ég.

EGYRE NÉPSZERÛBB A DARTS EGERSZEGEN
A CÉL: MINÉL FELJEBB JUTNI

A darts angol eredetû játék, sport. A versenyzõk apró nyilakat
dobnak egy kör alakú céltáblára. Mára egyre népszerûbb a játék,
amely pár éve már Egerszegen is otthonra talált. Dömötör Bélát,
a Zalaegerszegi Darts SE elnökét, a sportág egerszegi térnyeré-
sérõl kérdeztük.

Jelentõs elõnnyel utazott a
visszavágóra a ZTK FMVas férfi
tekecsapata. A 6:2-es hazai si-
ker után biztosnak tûnt tovább-
jutása. A németek azonban re-
pülõrajtot vettek az elsõ párok-
nál, több mint száz fás elõnyre
tettek szert, és két meccspon-
tot is begyûjtötték.

A második körben Farkas Sán-
dor nagy csatában kikapott, ami
döntõnek bizonyult. Fehér Zoltán
biztosan gyõzött, de ez még ke-
vés volt a továbbjutáshoz. Nemes
Attila és  a helyére beálló Farkas
Ádám összehozott egy meccs-
pontot, de Kozma kikapott, így
kezdõdhetett a számolgatás. Bel-

sõ szettpontok tekintetében há-
rommal jobbak voltak a németek,
így õk jutottak a BL négyes döntõ-
jébe.

KC Schwabsberg (német)–
ZTK FMVas

6:2 (3650-3547)
Bajnokok Ligája férfi tekemér-

kõzés, a legjobb négy közé jutá-
sért. Második találkozó, Schwabs-
berg.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Vetacka (636 fa)–Rudolf (Boanta)
(560 fa), 1:0, Dumberger (623)–
Járfás Sz. (580), 2:0, Endrasz
(589)–Farkas S.  (582), 3:0,
Buszkow (621)–Fehér Z. (646),
3:1, Csekovics (550)–Nemes (Far-
kas Á.) (584), 3:2, Lailinger (631)–
Kozma (595), 4:2.

A több ütött fáért járó két pontot
az KC Schwabsberg kapta, így
alakult ki a 6:2-es végeredmény.  

KIESTEK A BL-BÕL
A SZETTPONTOK DÖNTÖTTEK A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE Paks
58-61 (18-18, 18-17, 12-13, 10-13)

Magyar Kupa nyolcaddöntõ, férfi kosárlabda-mérkõzés. Debrecen.

Ricsilla Futsal–ASTRA-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls 1-4 (0-2)
Répcelak, Répce Sportcsarnok.

Aquaprofit NTSK II.–Z. Csuti Hydrocomp 3,5:8,5
NB I B csoportos sakkmérkõzés. Nagykanizsa.

PEAC junior–ZTE RK 0:3 (–18, –22, –21)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Pécs.

Egerszegi KK–Gyõri Audi ETO KC U–21 24-29  (16-15)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

KETTÕS ZALASZÁM-ZAC SIKER
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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!

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

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. 02. 22., 03. 29. Kék zsák: 2018. 02. 23., 03. 30.

Üveghulladék gyûjtése: negyedévente, legközelebb áprilisban.

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)

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


