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NÖVÉNYEKKEL ÜLTETTÉK KÖRBE
A BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA KÖRNYEZETÉT

 A Makovecz Imre Kossuth-díjas építész által tervezett Boldogasszony-kápolna építése befejezõdött. A létesítését kezdeményezõ Zalai Boldogasszony Alapítvány úgy gondolta, hogy parkosítja környezetét az augusztus 15-i felszenteléséhez, amelyhez Zalaegerszeg önkormányzata is csatlakozott.
– AL –

KÉT KERÉKEN TESZTELTÉK
 Kerékpározók vették birtokukba június 16-án a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpályát. A Gurul a térség elnevezéssel meghirdetett kerékpáros bejáráson ötszázan vettek részt. Az eseményen a legfiatalabb érdeklõdõ még nem volt egyéves, õ a csomagtartóban utazott, míg a legidõsebb kerékpáros 85 éves
volt.
– AL –
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos az elõzményekrõl elmondta, hogy sok kérdés merült fel a lakosság körében a jármûipari tesztpálya építésével kapcsolatban: mi miért épül,
mi lesz a funkciója a létesítménynek. Ekkor a döntéshozók és a beruházók felé fordult, hogy jó lenne megmutatni az építkezés folyamatában, akár többször is. A társadalmasítás elsõ állomásaként jött
létre a Gurul a térség elnevezésû nyílt nap, amelyen ötszázan vettek részt.
A jármûipari tesztpálya bemutatására legalkalmasabbnak a kerékpáros bejárás bizonyult, hiszen így testközelbõl ismerhették meg
az érdeklõdõk a pályaelemeket. A május 24–25-én megrendezett
Mobil jármûipari és logisztikai szakkiállításon félreértés született a
tesztvezetésbõl, mert sokan azt gondolták, hogy saját autóval lehet
körbe járni a tesztpályát. Ezt biztonsági okokból nem lehet megtenni. Viszont most kerékpárral mód nyílt rá, mely lehetõséggel fõorvosok, a kormányhivatalok munkatársai, civil szervezetek, kerékpáros egyesületek tagjai éltek.
Családok, baráti társaságok számára is feledhetetlen élményt
nyújtott a nap, ami a 11 kilométeres táv megtételével még az egészséges életmódot is szolgálta. Már most kérték tõle, hogy jövõre is
legyen ilyen program, mondta Vigh László.

INDUL AZ IDEI SZEZON
A D'CLINIC STÚDIÓBAN

 Júliustól ismét a rezidens mûvészeké a terep a D'CLINIC stúdió páterdombi mûtermében. Az októberig tartó programban
több mint 10 alkotó részvételére számítanak, akik a világ minden
tájáról – köztük a Fülöp-szigetekrõl és Dél-Afrikából – érkeznek.
Idén is számtalan mûvészeti ág
képviselteti magát: festõk, elõadók, írók és grafikusok töltenek
majd Zalaegerszegen egy-egy hónapot. Az itt szerzett élményeiket
és az elkészült alkotásokat minden hónap végén egy kiállításon
mutatják be. A tervek szerint ezenkívül mûvészbeszélgetések és
mûterem-látogatások is színesítik
a programot – tájékoztatott Pál
Kátja mûteremvezetõ.

Az elsõ mûvészbeszélgetésre
július 4-én 18.00 órakor kerül sor a
Pop-up Caféban, „Meet the artists”
néven. Az oldott hangulatú, kötetlen beszélgetésen az elsõként érkezett három mûvész mutatkozik
be: Shin Itagaki (Japán), Roxanne
Macmod (Fülöp-szigetek) és
Miranda J. Friedman (USA). Az
évadindító turnust az itt készült alkotásaikat bemutató kiállítás zárja
július 26-án.

Tolvaj Márta alpolgármester, aki
szintén részt vett az ültetésben, elmondta: társadalmi munkát szerveztek annak érdekében, hogy a
gyönyörû épület környezete is méltó
legyen az avatásához. A neszelei és
az andráshidai lakókat szólították
meg a feladattal, melyben részt vettek Andráshidáról a Gazd'asszony
Klub, a Borbarát Kör és az Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

 A Virágos Magyarország Mozgalom környezetszépítõ verseny
zsûrije az elmúlt héten Zalaegerszegre látogatott. A városszemle
elõtti sajtótájékoztatón szó esett a klímaváltozás és a fenntartható parkgondozás kihívásairól, a környezetszépítés kapcsán a hulladékelhelyezés felelõsségérõl.
– AL –
Tolvaj Márta alpolgármester azt
mondta, hogy a város csodálatos
földrajzi környezetben helyezkedik
el, amit kötelesség megóvni és továbbfejleszteni. Ezt már a múlt
században is így gondolták, hiszen Czobor Mátyás polgármesterhez fûzõdik az a 1935-bõl való
szlogen: Gondját, baját akassza a
szegre, jöjjön a virágos Zalaegerszegre. Mint mondta, a jelenlegi
városvezetés gondolkodásmódjában is jelen van környezetszépítés, a környezetvédelem és az
ökoszemlélet a tágas, zöld ligetekkel, parkokkal megörökölt városszerkezet fenntartása érdekében.
Mindez a mostani beruházásokban is érvényesül, hiszen a már

épülõ új uszoda köré is igényes
zöldfelületet alakítanak ki, ahogy
az alsóerdei kalandparkban is,
melynek végleges tervét az elmúlt
közgyûlésen fogadta el a város
képviselõ-testülete.
Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója
felidézte, hogy az elmúlt idõszakban a város számos elismerésben
részesült, közte 2015-ben a Virágos Magyarországért verseny fõdíjában, a maga kategóriájában.
Beszélt arról, hogy az idei parkosításban is hangsúlyos szerepet kapott, hogy a kiültetett virágok színben harmonizáljanak környezetükkel. Minden évben innovatív megoldássokkal is igyekeznek szépíteni a belvárost.
(Folytatás a 3. oldalon.)

tagjai. Rajtuk kívül a városi diákönkormányzat, a katolikus és református egyház önkéntesei is ültették a
növényeket, egy zalaegerszegi vállalkozás felajánlása révén 250 tõ rózsabokrot és 750 tõ díszcserjét. A
Városgazdálkodási Kft. biztosította a
szükséges gépeket és a szakembe-

reket a munkához. A Zalavíz Zrt. lajtos kocsijából ivóvizet kaptak az önkéntesek, és további három vállalkozás pedig a kenyérrõl, a pogácsáról,
valamint az ebédrõl gondoskodtak,
amit a Gébárti Kézmûvesek Házában tálaltak fel.
Az ötlet, hogy a Boldogasszony
tiszteletére kápolna létesüljön a
Gébárti-tó közelében, dr. Buksa Ildikó pszichiátertõl, a Zalai Boldogasszony Alapítvány kuratóriumi elnökétõl származik.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

PRÓBÁRA KERÉKPÁRÚT, HEGYI UTAK
FIDESZ: DÖNTÉSEKRÕL BOCSÁTÁS

 A városi képviselõ-testület legutóbbi ülésének fontosabb témáit emelte ki sajtótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ
és Makovecz Tamás, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke.
A közgyûlés tárgyalt a településrészi önkormányzatok munkájáról. Mint dr. Tóth László elmondta, húsz településrészi önkormányzat mûködik, feladatuk elsõsorban, hogy az adott választókerületükben összegyûjtsék a felmerülõ problémákat, kapcsolatot tartsanak az önkormányzati képviselõjükkel. Véleményt nyilvánítanak
a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban, információval látják el a
képviselõt, aki ezáltal hatékonyabban tudja végezni a munkáját. A
közgyûlési beszámolóból kiderült,
évente mintegy egymillió forintból
gazdálkodhatnak a településrészi
önkormányzatok, akik megfontoltan kezelik ezt az összeget, és
esetenként még marad is belõle,
amit a következõ évben felhasználhatnak. Szólt még az önkormányzat által létrehozott három –
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-

sáért, Lakhatásért, Zalaegerszeg
Kultúrájáért – közalapítvány munkájáról, az errõl szóló beszámolókat is elfogadta a képviselõ-testület.
Makovecz Tamás a városi intézmények energetikai fejlesztéseirõl szólt, és az elmúlt évben
végrehajtott felújításokról. Kiemelte az ovi-foci programot, amely
csak három óvodában nem valósult még meg: a bazitai, ságodi és
csácsi intézményekben. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be, az
anyagi forrás rendelkezésre áll.
Amennyiben megvalósulnak a pályák, Zalaegerszeg összes óvodája rendelkezni fog egy 7x14 méteres pályával a kicsik számára.
Arról is beszélt a szakbizottság
elnöke, hogy az óvodapedagógusok heti munkaidejét 52,5 órában
állapították meg, a napi nyitvatartás így 10,5 óra.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 A városi költségvetés fõösszege meghaladja a 46 milliárd forintot, de a szép számok mögött az év végére mûködési problémák jelentkeznek majd a büdzsében – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje.
Döntöttek 150 millió forint hitel ramok költségeinek kiegészítéséfelvételérõl is, melyet a TOP-prog- re kell fordítani, mivel az eredeti

EZE: KÖLTSÉGVETÉS

 A város mûködése biztosított, az önkormányzat nem kockáztat,
a költségvetése stabil – fogalmazott közgyûlési utáni sajtótájékoztatóján dr. Kocsis Gyula, az EZE képviselõje. Szerinte a kisebb TOP-projektek megvalósultak, de több jelentõs, nagyobb
projekt vagy el sem indult, vagy jelentõs késéssel kezdõdött meg
a munka.
Megjegyezte, mindezek ellenére a város önálló fejlesztésekbe
nem tud kezdeni, csak a kiírt pályázati források elnyerésével és
ennek alapján a beruházások
megvalósulásával fejlõdik Zalaegerszeg. Beszámolt arról, hogy 7
intézményvezetõi pályázatot bíráltak el, köztük a Hevesi Sándor
Színház igazgatói posztjára kiírt
pályázatot is. Az igazgató személye nem változik, a következõ öt
évben is Besenczi Árpád vezeti az
intézményt. A Griff Bábszínház
igazgatói pályázatát érvénytelenítették, mivel a jogszabályi elõírás
szerint az egyedüli pályázó,
Szücs István a felsõfokú végzettsége ellenére nem rendelkezik a
megfelelõ képesítéssel, így miniszteri engedély után, szeptemberben nevezik ki a bábszínház
élére.
Kocsis Gyula szerint a közalkalmazotti színészeknek nagyon
alacsony a fizetése, ezáltal bérfeszültségek vannak az intézmény-

ben az elõadásokért járó gázsi
miatt. A nézõszám magas, de kevés az önálló produkció.
Szólt még arról, hogy az Eötvös
köz és a Mártírok útja sarkán (volt
KISOSZ-székház) társasház fog
épülni, a telken lévõ épületeket az
önkormányzat bontatja el. A képviselõ a 69,8 millió forintos telekvételárat alacsonynak tartja.

 A Zalaegerszegi Járásbíróság
június 18-án hozott jogerõs elsõfokú ítéletet annak a három
fiatalnak a perében, akik az
egyik zalaegerszegi parkban
verekedtek.
Az elmúlt év februárjában a
Vizslaparkban található emlékmûnél az elsõ rendû vádlott lökdösni
kezdte a sértettet, majd ököllel arcon ütötte. Ezalatt a másik két társa a sértett barátaival verekedett.
A vádlottak a 2019. június 18-án
megtartott elõkészítõ ülésen a tárgyalás tartása jogáról lemondtak,
beismerõ vallomást tettek, melyet
a bíró elfogadott.
A Zalaegerszegi Járásbíróság a
fiatalkorú vádlottakat társtettesként
elkövetett garázdaság miatt ítélte
el, mindhármukat – elsõ és másodrendû vádlottakat 1 év 6 hónap, a
harmadrendû vádlottat 1 év 10 hónap – próbára bocsátotta és pártfogói felügyeletet rendelt el.

HERKLINÉ EBEDLI GYÖNGYI: KELL A KIKAPCSOLÓDÁS

 1998 óta önkormányzati képviselõ Herkliné Ebedli Gyöngyi. A
12-es választókerület Csácsbozsokot és a Berzsenyi utca keleti
részét foglalja magában. „Kötõdöm ehhez a városrészhez, itt élek
születésem óta” – mondta, amikor képviselõi munkájáról, feladatokról, a helyi közösségi életrõl kérdeztük.
– Pedagógusként dolgoztam a
csácsi általános iskolában, amikor
felkértek, hogy vállaljam el a térség
képviselõjelöltségét. Szeretek az
emberek közelében lenni, beszélgetni velük. Szeretek mozogni, kitalálni dolgokat, értéket teremteni,
közösséget létrehozni. A csácsbozsoki lakosok bizalmából 21 éve
vagyok tagja a képviselõ-testületnek. A mai napig sokat vagyok emberek között, úgy is, mint az Izsák
Imre Általános Iskola igazgatója és
úgy is, mint helyi lakos – fogalmaz
Herkliné Ebedli Gyöngyi.
Iskolavezetõként fontosnak tartja és felelõsséget érez a tagintézményekért (óvoda, közmûvelõdés,
könyvtár), melyek valamikor az
Izsák ÁMK-hoz tartoztak. Azt szeretné, ha szoros együttmûködésben
dolgoznának a helyi közösségért.
Nem csak a városrész iskolája az
Izsák (jelenleg 233 tanulója van az
intézménynek), éppen ezért szakmailag és infrastrukturálisan is fejlõdniük kellett, hogy az új elvárásoknak megfeleljenek. Ezért történt az
iskola bõvítése 2018-ban. Az sem
elhanyagolható kérdés, hogy itt
kapnak helyet a városrész civil szervezetei, akiket szeretnének még
jobban támogatni és kiszolgálni.
– Egy képviselõ feladata, hogy
érzékelje, hogyan tudja javítani a
körzetében élõk komfortérzetét.
Például, ha kilép a házából, rendes
állapotban legyen a járdája és természetesen az utcája is – folytatja
Herkliné Ebedli Gyöngyi és sorolja

árakhoz képest drágábban készülnek el a beruházások. Beszámolt arról, hogy az önkormányzat
telkeket adott el (három telket
130–150 millió forintért), ennek
következtében 16 önkormányzati
lakást számoltak fel, illetve bontattak el.
Ugyanakkor az önkormányzat
az elmúlt idõben mindössze két
darab önkormányzati bérlakást
vett. A képviselõ sérelmezi, hogy a
telkeken lévõ épületeket az önkormányzat bontatja el, mintegy 39
millió forint értékben, ezáltal a lakásalapba nem folyik be pénz,
ugyanakkor sokan várnak még
mindig önkormányzati bérlakásra,
ezek száma viszont nem emelkedik.
Áttekintették a képviselõk a
TOP-os projektek megvalósulásának jelenlegi állását is: Kiss Ferenc elmondta: 33 projektre 17 milliárd európai uniós támogatást kapott a város. Pozitívként említette,
hogy a bölcsõdék, óvodák, orvosi
rendelõk energetikai felújítása
megtörtént határidõre, viszont a
projektek egyharmadánál vagy új
(Folytatás az 1. oldalról.)
közbeszerzést kellett kiírni, vagy
Érdeklõdésünkre
elmondta,
nincs meg a pénzügyi fedezet a
beruházás elindítására. Az uniós hogy ez már 2005 novemberében
pénzekkel 2022-ben kell elszámol- felmerült. Tervezõjének mindenképpen Makovecz Imre Kossuthnia a városnak.
díjas építészt gondolták, akit 2009
januárjában „merte felkeresni” telefonon elképzelésével. A mester
egybõl magának érezte a feladatot. Sok idõ telt el azóta, de nem
tartja hiábavalónak, mert úgy érzi,
hogy a kápolnának mostanra kellett felépülnie. Ezt a helyet korábban is felkeresték, hiszen itt tartot-

Herkliné Ebedli Gyöngyi

a legfontosabb fejlesztéseket. – A
Csilla utca végig aszfaltozásra került, a Csácsi utca aszfaltozásának
a fele elkészült, ezt a munkát folytatni szeretnénk. A Berzsenyi utca
26. szám elõtti parkolót felújítottuk
az ott lakók megelégedésére. Új
kerékpárút épült a Berzsenyi utcától a Tescóig, szeretnénk, ha ez az
út folytatódna a csácsi városrészig.
A csácsi-hegyi kápolnakertben a
közösségi épület létrehozásának
elsõ üteme megvalósult, a jövõben, amennyiben a színpad is elkészül, akkor a kápolnakert további közösségi események helyszíne
lehet.
– Járdák, utak folyamatos rendbetételére nagyon figyelünk, úgyszintén a városrészt ölelõ hegyek
útjainak felújítására és karbantar-

tására is. Ide tartozik még, hogy a
csapadékvíz-elvezetésre, a közvilágítás folyamatos megújítására
szintén nagy hangsúlyt fektetünk.
Támogatjuk a közösségi kezdeményezéseket és örülünk, amikor a lakosság is magáénak érez egy-egy
feladat megvalósítását és így közös erõvel, az önkormányzattal
együttmûködve érhetünk el eredményt. Gondolok itt a hegyi utak
rendbetételére. Jelenleg folyamatban van az iskola udvarán egy új
játszótér építése, hamarosan birtokba vehetik a gyerekek.
Herkliné Ebedli Gyöngyinek két
felnõtt gyermeke van. Fia Sopronban a mûvészeti egyetemen szerzett építész diplomát, lánya francia
szakos bölcsészként végzett. Azt
mondja, kell a szabadidõ, a kikapcsolódás a sok munka után. Szereti a természetet, nagy természetjáró és a kerékpározás szerelmese.
Nyáron az elsõ kihívás mindig,
hogy körbekerékpározza a Balatont. Koncert- és színházrajongó is
és olvasni is nagyon szeret. Így teljes az élete.

NÖVÉNYEKKEL ÜLTETTÉK KÖRBE
A BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA KÖRNYEZETÉT
ták a Boldogasszony-napi körtáncaikat. Július 2-án, este fél hatkor
már a kápolna ad helyet ennek,
Sarlós Boldogasszony ünnepén.
Már készülnek lélekben a kápolna
felszentelésére, amit augusztus
15-én, Nagyboldogasszony napján
tartanak.
Az önkéntes munkában részt
vett Fülöp Tibor építész, aki több
éven át dolgozott együtt Makovecz
Imrével. Elmesélte, hogy tíz évvel
ezelõtt sétáltak itt a mesterrel, de
akkor még csak keresték a helyét

a kápolnának, ami jelentõs állami
támogatásból, valamint magánszemélyek és vállalkozók adományából épülhetett fel. Most a környezete is megszépülhetett, amiért köszönet illeti a támogatókat és
a segítõket.
A zalaegerszegi Boldogaszszony-kápolna elé kihelyeztek egy
tájékoztató táblát, amely így része
a „Makovecz-utak” rendszerének
az országban. Ez egy virtuális és
fizikális turistaútvonal, amely által
a mester épületei kereshetõk fel.
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Aktuális

TÛZMEGELÕZÉSBÕL KÜLÖNDÍJ A KÖRNYEZETSZÉPÍTÉST SZEMLÉZTÉK
ZALAEGERSZEGI KISDIÁKOKAT JUTALMAZTAK

 Három zalaegerszegi kisdiák közös alkotásával különdíjat nyert
Zala megyébõl egyéb kézmûaz Országos Tûzmegelõzési Bizottság alkotói pályázatán, melyves alkotás kategóriában Bognár
nek díjkiosztóját a Fõvárosi Állat- és Növénykertben tartották
Andrea Larissza, Kovács Márton
meg a közelmúltban.
Ármin és Simon Benedek kapott
különdíjat az általuk készített
– AL –
1398 óvodai és 3647 iskolai alko- kreatív alkotás miatt. Õk mindnyátás érkezett be. Szabadkézi rajz- jan a zalaegerszegi Nyitott Ház
Az Országos Tûzmegelõzési zal, plakáttal, irodalmi alkotással Egységes Gyógypedagógiai MódBizottság 2014 óta minden évben és számítógépes programmal is szertani Intézmény 8 és 9 éves
meghirdeti tûzvédelem témakör- pályázhattak az óvodások és az diákjai. A díjat számukra is dr.
ben alkotói pályázatát óvodások iskolások, mely utóbbiakat három Bérczi László tûzoltó dandártáborés iskolások részére, mondta ér- korcsoportban díjazták. Elõször nok, országos tûzoltósági fõfeldeklõdésünkre Cseresznyés Dá- területi szinten bírálták el a beér- ügyelõ, az Országos Tûzmegelõniel tûzoltó fõhadnagy, a Zala Me- kezett mûveket, az országos ver- zési Bizottság ügyvezetõ elnöke
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató- senyben az itt elsõ helyezést elért adta át.
ság szóvivõje. Idén országosan alkotások vettek részt.
Köszöntõjében elmondta, hogy
a hat év alatt több mint huszonnyolcezer alkotás érkezett, bemutatva a tûzmegelõzést, mint központi témát. A pályázat legfontosabb célja, hogy a gyerekekben
már egészen kis korban tudatosuljon, hogy mennyire fontos
megelõzni a tüzet, a bajt. Ezt a
tûzoltói hivatás megjelenítésével,
a tûzesetek, káresemények megelõzésének fontosságát, illetve a
tûzvédelem jelentõségét hangsúlyozó mûvel lehet megtenni. A
dandártábornok beszélt arról is,
hogy a legjobb pályamûvekbõl
vándorkiállítást kívánnak szervezni.
Hanga Zoltántól, a Fõvárosi Állat- és Növénykert szóvivõjétõl a
gyerekek megtudták, hogy az állatkert régóta együttmûködik a katasztrófavédelemmel. A tûzoltók
többször siettek már segítségükre, amikor az elefántokat és az
orrszarvúkat daruval kellett moz A Szent Rafael Kórház gyermek-szakambulanciájának elhaszgatni. Ezért örömmel adtak helyet
nálódott várótermi székeit és asztalait újította fel a Zala Múltjáért a díjkiosztó ünnepségnek.
Hagyományõrzõ Egyesület.
Az ifjú alkotók is nagyon örültek helyszínnek, hiszen az ajánPapp Tamás, az egyesület elnö- kenységekhez kötõdõ régi eszközö- dékcsomagokon túl egy napot az
ke az átadáson elmondta, mivel az ket és tárgyakat, amelyeket nem állatkertben tölthettek, jutalmul.
õ gyermekét is kezelték az osztá- csak felújítanak, de kiállítás keretélyon, köszönetét kívánta kifejezni a ben be is mutatnak. Így kötõdnek az
tizenhárom kis szék és három asz- asztalosipari munkákhoz, illetve
talka faelemeinek felújításával. egyik tagtársuk maga is asztalos.
Megemlítette, hogy tavaly óvodákat
A várótermi bútorok elég nagy
kerestek fel, ahol szintén leamorti- fizikai igénybevételnek vannak kizálódott gyermekbútorokat tettek téve, ezért szívesen fogadták a
rendbe saját költségükön, támoga- felajánlást, fûzte hozzá köszönettásként. Az egyesület évek óta gyûj- képpen dr. Gárdos László, a gyerti fõként a mezõgazdasági tevé- mekosztály vezetõ fõorvosa.

ZALAEGERSZEGEN JÁRT A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG ZSÛRIJE

BÚTOROK ÚJULTAK MEG

ADYSOK
LENGYELORSZÁGBAN

 Az Ady-gimnázium tanulói
idén februárban vettek részt
egy a Waclaw Felczak Alapítvány támogatásával megvalósult mûvészeti workshopon,
mely során Kamil Kuzko, a
krakkói mûvészeti akadémia
egyetemi adjunktusa irányításával készítettek az iskola egyik
falára mûvészi értékû
graffitiket.
Az alapítvány újabb pályázata
segítségével a résztvevõ diákokat
az iskola lengyelországi kirándulással tudta megjutalmazni. A diákok május végén töltöttek 4 változatos napot Dél-Lengyelország-

ban a pályázat jelszava, Polonica
Varietas, szellemében.
„A program magját a két népet
összekötõ kulturális és történelmi
helyszínek meglátogatása adta.
Így jutottunk el Krakkóba, ahol egy
helyi magyar idegenvezetõ segítségével ismerkedtünk a várossal.
Másnap megtekintettünk a legészakibb magyar várat, és a
debnói gyönyörû fatemplomot. Jutott idõ a természeti értékek megismerésére is. A Pienineki Nemzeti
Parkba a Dunajec folyón keresztül,
egy rafting túra keretében látogattunk el. A kirándulás utolsó napján
szálláshelyünk, Zakopane nevezetességeivel ismerkedtünk – mondta el Budai Tibor, a kirándulás szervezõje.
Czigány László igazgató és
Tóth Norbert, a graffitiprojekt egyik
résztvevõ mûvésze, elmondta,
hogy az iskola szeretné a kapcsolatot erõsíteni és további mûvészeti programokkal kiegészíteni.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Laczkó Mária, a Virágos Magyarországért verseny egyik zsûritagja megerõsítette, hogy kertészeti és városfenntartási szempontból egyaránt nehéz ez az idõszak. A kérdés mindenkit érint: a
hektikus csapadékellátással illetve
a hõsokkal vajon mit lehet kezdeni
a városok belsõ terein? Mint
mondta, verseny során látottak és
tapasztaltak a zsûri számára is tanítási és tanulási folyamatot jelentenek amellett, hogy a jó példák elterjesztését segítik elõ. Kiemelte,
hogy a városba érkezésükkor már
felfigyeltek a Szent István-szobor

alatti évelõk, a körforgalmak rózsaszigeteinek és a Dísz tér egynyári virágágyásainak csodálatos
látványára. Gratulált a túraútvonalak kapcsán az „Amit hoztál, vidd
magaddal” gondolathoz. Megemlítette, hogy régen a paraszti gazdaságokban gyakorlatilag nulla hulla-

dékkal éltek, manapság pedig
mindent elborít a rengeteg el nem
bomló csomagolóanyag és mûanyag hulladék. Éppen ezért ennek ellensúlyozására felelõs
anyaghasználatra és a felelõs hulladékelhelyezésre kell tanítani az
embereket, szögezte le.

LELKI ELSÕSEGÉLY
TELEFONSZOLGÁLAT:

116-123

MÁSKÉPP

– MIKLÓSA ERIKA ÉS FEKETE-KOVÁCS KORNÉL
KONCERTJE A MODERN ART ORCHESTRÁVAL
A világhírû operaénekes, Miklósa Erika Másképp címû
lemezérõl a Modern Art Orchestrával játszott dalokat eddig ritkán hallhatta élõben a közönség, azonban idén június 29-én Zalaegerszegen is fellép a zenekar, a jazzt és
operát is felvonultató koncertanyaggal. Az egyedi koncertprogramban a Kossuth-díjas mûvésznõ a szívéhez
legközelebb álló dalokból válogat, Fekete-Kovács
Kornél, a Liszt Ferenc-díjas trombitamûvész-zeneszerzõ
saját szerzeményeibõl és átirataiból mutat be darabokat.
A koncert klasszikus kalandozás a jazz, a musical, az
opera és operett – a két elõadó igen erõteljes és
rendkívül magával ragadó zenei világában. Átiratok, különlegességek, meglepetések Bernsteintõl Cole
Porterig, Rossinitõl Gershwinig a Modern Art Orchestra kíséretében. A koncert a Zalaegerszegi Kortárs
Mûvészeti Fesztivál keretében valósul meg.

HELYSZÍN: HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ
2019.

JÚNIUS

29. 20.00

JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Kvártélyház Dísz téri jegypénztárában
(hétfõ–péntek: 9.00–12.30; 13.30–17.00)
Online a http://jegy.kvartelyhaz.hu/ oldalon, valamint elõadás elõtt egy órával a
helyszínen. (Hevesi Sándor Színház,
Ruszt József tér 1.)
Jegyárak: 5000 Ft, 6000 Ft
(Egerszeg-kártyával kedvezményesen)
Elérhetõség: +36-20/441-0659
e-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu
www.zakofesztival.hu
https://www.facebook.com/kvartelyhaz/
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Kitekintõ

A GONDTALAN NYÁRÉRT TÁMOGATÁST NYÚJTANAK
A VAKÁCIÓ VESZÉLYEIRE FIGYELMEZTET A RENDÕRSÉG A ZALAEGERSZEG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

 A gondtalan és problémáktól
mentes nyár érdekében a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
szakemberei kisebbek és nagyobbak számára összegyûjtött
néhány tanácsot. Ezeket sajtótájékoztatón osztották meg, különös tekintettel a vakációval
együtt jelentkezõ veszélyforrásokra, amelyek a gyerekekre leselkednek, továbbá a bûnmegelõzésre, a közlekedési szabályok betartására és a
megnövekedett határforgalomra vonatkozóan.

 A város közgyûlése a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítványt
Millecentenáriumi Közalapítvány néven 1995-ben alapította meg.
A közalapítvány feladata Zalaegerszeg, Zala megye, illetve Magyarország és a magyar nemzet történetéhez kapcsolódó évfordulók méltó megünneplése, a különbözõ kulturális értékek támogatása volt.

– AL –
Július 14-ével elkezdõdött a
nyári szünet, amellyel együtt jár a
szabadság, de számos veszélyforrás is, fogalmazott Tóth László
rendõr õrnagy, a bûnmegelõzési
osztály vezetõje. Mivel a szülõk
dolgoznak, így nagy problémát
okoz a gyerekek napközbeni felügyeletének megoldása, amelyben a nyári táborok igénybevétele
sokat segíthet. Ha ez nem lehetséges, akkor tudatosítani kell velük,
hogy ne engedjenek be idegeneket a lakásba. Ideális, ha a gyerekek fejbõl ismerik szüleik telefonszámát. Alsós, vagy kisebb gyerekeket lehetõleg ne hagyjanak otthon egyedül a háztartási baleseteket elkerülendõen. A nagyobbak,
ha elmennek otthonról, közöljék,
hol, kivel találkoznak és mikor érnek haza. A fiatalok mindig olyan
társasággal menjenek szórakozni,
amelynek tagjaiban megbíznak.
Mint mondta, a dizájner drogok
visszaszorulóban vannak, ami
nem jelenti, hogy nincsenek, ezért
senki ne fogadjon el bontott üvegben italt. Magyarországon nemcsak a drogok árusítása, de fo-

gyasztása is bûncselekménynek
számít, ezért a rendõrség fokozottan ellenõrzi a szórakozóhelyeket.
A Balaton-part is nagy figyelmet
kap. A nyaralók biztonságát szolgálják a keszthelyi illetve a
zalakarosi bûnmegelõzési irodák,
ahol fiatalok is segítik a rendõrök
munkáját
Anti András rendõr alezredes,
közlekedési osztályvezetõ arról
beszélt, hogy a vakációban egyre
több gyerek közlekedik az utakon,
ki gyalogosan, ki kerékpárral illetve motorkerékpárral. A balesetek
elkerülése végett azt tanácsolja a
szülõknek, hogy tájékoztassák
gyermekeiket az alapvetõ közlekedési szabályokról. Közlekedésbiztonsági kockázatot jelent a fokozódó hõség is, ezért mindenki a szokásosnál nagyobb óvatossággal
vezessen. A külföldre utazók miatt
jelentõsen megnõ a forgalom a
gyorsforgalmi utakon a határ felé.
Átlagosan nagyobb torlódásra kell
számítani Letenyénél, ahol a magyar–horvát közúti határátkelõt
zárva tartják várhatóan július
31-ig, a Mura-híd felújítása miatt.

Alapfeladatának megfelelõen a
közalapítvány a kulturális örökség
megóvására, támogatására irányuló közhasznú tevékenységet
végez. Ezt a munkát tekintette át
elmúlt ülésén a képviselõ-testület.
A kuratórium a tevékenységét az
alapító okirat szerint folytatta: támogatást nyújtott az elõírásszerûen elkészített, az alapítvány céljaihoz illeszkedõ pályázatokhoz.
Péter Gábor rendõr alezredes, Ezeken keresztül együttmûködött
a határrendészeti szolgálat vezetõ- a város kulturális intézményeivel
je hozzátette, az átléptetés a
Letenye–Gorican autópálya-határátkelõhelyen történik a beruházás
befejezéséig. A kamionokat is itt ellenõrzik jelenleg, ami miatt több
órás várakozással számolhatnak a
Horvátországba igyekvõk, fõleg
péntektõl vasárnapig, turnusváltáskor. Javasolta, hogy az elindulás
elõtt tájékozódjanak a rendõrség
honlapján vagy a Rutin applikáció  Kellemes nyár estéken az eget
segítségével torlódásról. Felhívta a bámulni nemcsak a romantikus
figyelmet az úti és gépjármûokmá- alkatúak sajátja. S ha mindehhez
nyok meglétére és érvényességé- még távcsövek, szakértõ csillare, azok idõbeni elõkészítésére. gászok is társulnak, érdemes beKérte, hogy az utastájékoztató táb- vállalni a programmal járó néláknak megfelelõen soroljanak be, hány szúnyogcsípést is.
ezzel is könnyítve a határátlépést.
Bánfalvi Péter amatõr csillaElkerülõ útvonalnak javasolta az
M70-es autóút Szlovéniába vezetõ gász távcsöves bemutatókkal várszakaszát, melyen keresztül az ja az érdeklõdõket májustól októIsztriai-félsziget is elérhetõ, továb- berig a város több pontján. Legbá a muraszerdahelyi horvát–szlo- utóbb az Apáczai Mûvelõdési Közvén átkelõt. Elmondta, hogy tavaly pont udvarán beszélt az égi aktua5 millió személyt és 1,4 millió jár- litásokról. Elsõként a Holdat lehemûvet ellenõriztek a nyári hóna- tett szemrevételezni különbözõ
pokban, ennek 60–65 százalékát a nagyítási mértékre állított távcsövekkel. Majd 10 óra után egy érdeletenyei határátkelõknél.
kesség, a Jupiter és egyik holdja,
az Io, melyet még Gallilei fedezett
fel, bukkant elõ. Ez utóbbin több
mûködõ vulkán is található, melyet
azonban csak ûrszondáról lehet
észlelni, jegyezte meg a szakértõ.
Az est során szóba kerültek még a
nyári csillagképek is.
Bánfalvi Péter bemutatójához
csatlakozott a TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
szédét is. Vagyis éppen fordítva Egyesület, valamint a Vega Csillatörténik a dolog, mint a bevett gászati Egyesület. A beszélgetés
gyakorlatban, mely különösen a közben gyakran kellett a távcsöveközoktatásban a magas óraszám ket a célpontra igazítani, hiszen,
mellett nem mindig ad használha- mint elmondták, a Hold közel 3200
tó, aktív tudást. Gaál Ottó 12 lec- kilométer/órás sebességgel halad
kéjét 12 hét vagy 12 hónap alatt ellipszis pályán a Föld körül. Júliusajánlatos elvégezni, attól függõen, ban pedig telehold idején teljes
kinek mennyi ideje van erre. Ener- holdfogyatkozás szemtanúi lehetgiát azonban be kell fektetni, s ko- nek az érdeklõdõk, valamint a Szamoly döntést is kell hozni a szor- turnusz is megfigyelhetõ lesz majd.
galmas munka mellett. A tanítváA bemutatók a továbbiakban is a
nyok között is vannak tíznél több korábbi években már megszokott
nyelvvizsgával rendelkezõk. A ta- helyszíneken, a Dísz téren és a
nulás önállóan, tanár nélkül törté- Landorhegyen folytatódnak, derült
nik.
ég esetén.

A MAGYAR NYELVZSENI
27 NYELVET SAJÁTÍTOTT EL

 Úgy tûnik, van a magyaroknak jó módszere a sikeres és gyors
nyelvtanulásra. Gaál Ottó saját találmányáról, a kreatív nyelvtanulásról tartott elõadást az Apáczai Mûvelõdési Központban szép
számú érdeklõdõ elõtt. A nyelvzseni 27 középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik, melyeket saját módszerének köszönhet. Vallja, egy
évnél tovább nem érdemes egy nyelvet tanulni, mert komoly elhatározással és hozzáállással ennyi idõ alatt el lehet érni az érdemi szintet
– b. k. –

kifejezéseket tanítja. Erre építi a
nyelvtant, s csak aztán jön az írás
A módszer kidolgozója nyelvi és szövegolvasás. A tanulás a
tudását gimnazistaként még an- magyar nyelvbõl indul, s a legfongolból hármassal, oroszból né- tosabb, hogy ki tudja magát fejezni, õ maga tudjon megszólalni. Ha
ez megvan, megérti a másik be-

gyes osztályzattal minõsítették.
Majd 1974 és 1995 között 27 nyelvet sajátított el, ezek közül tizenháromhoz oktatóanyagot is készített. Eleinte kézzel írogatva állt
neki az új módszer felállításához
alapvetõ szókincsgyûjtéshez. Ezzel a köznyelvben leggyakoribb

és országos szervezetekkel is. A
közalapítvány vállalkozási vagy
befektetési tevékenységet nem
folytatott, a fenntartótól kapott támogatásból biztosította mûködését, és támogatta a beérkezõ pályázatokat.
A közalapítvány 2018-ban
2 millió 300 ezer forint támogatást
kapott, ebbõl kétmillió forintot a
fenntartó Zalaegerszeg önkormányzata biztosított. A közalapítvány utcanévtábla programját a

Zalaszám Kft. támogatta 300 ezer
forinttal.
A Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány egész évben fogadott pályázatokat, összesen 16
esetben nyújtott a kuratórium támogatást, egymillió 900 ezer forint
értékben. A nagyobb érdeklõdésre
számot tartható projektek közül kiemelkedik a megyei levéltár gondozásában megjelenõ Száz történet Zalából (Epizódok, érdekességek Zala megye történetébõl) címû könyv, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár gondozásában
megjelent Széchenyi és Zala tudományos emlékülés tanulmánykötet, valamint a Vitrin Egyesület kiadásában megjelent képzõmûvészeti katalógus.

TÁVCSÖVES BEMUTATÓK
CSILLAGLESEN – DIÁKOKKAL, FELNÕTTEKKEL
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Kultúra

SZUBKULTÚRA MÁSOLT KAZETTÁKON
BÁRDOS DEÁK ÁGNES A '80-AS ÉVEKRÕL

 Szüleik még építették a rendszert, õket már úgy „manipulálták”
a mozgalomba; ezért hazugságban nõttek fel. Az 1980-as évek
szubkultúrája (legyen szó zenérõl, színházról, filmrõl vagy képzõmûvészetrõl) többek között erre a hazugsághalmazra reagált.

ismerést minden évben olyan személyeknek, vagy társaságoknak
ítélik oda, akik egykor a lengyel
szabad szakszervezetek tüntetései és a hatalom megtorlási szán– pP –
ropóból érkezett Zalaegerszegre, dékai idején, bátorságot mutattak,
hanem mint a Szépírók Társasá- és a demokratikus mozgalmak
Bárdos Deák Ágnes énekes, gának tagja (szerinte csak a Kont- mellé álltak. Mivel a Kontrollnak
szövegíró, a '80-as évek egyik legendás underground zenekarának, a Kontroll Csoportnak a tagja
volt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége a közelmúltban. Az azóta írással, újságírással, sõt slammeléssel is foglalkozó mûvésszel Tóth Imre költõ, a
könyvtár munkatársa beszélgetett.
Bárdos Deák Áginak bár konkrétan nincs köze Zalaegerszeghez,
átvitt értelem egy kicsit mégis.
Egykori zenész- és élettársa,
Müller Péter Sziámi sokáig élt Zalában. A '90-es évek elsõ felében
zalaegerszegi zenészekbõl állt
össze a Sziámi együttes is, melynek akkori tagjait természetesen
Ági is ismeri. Ezek után nem vélet- roll-szövegek miatt vették be). Pár két olyan dala (a Polak, Wenger és
len, hogy a könyvtárban rendezett nappal ezelõtt viszont épp az em- a Szeretlek-Lech-Lech) is volt, ami
esten Polgár Péter kísérte gitáron lített évforduló kapcsán utazott a a '80-as évekbeli lengyel helyzetre
az énekest; mert a beszélgetésen lengyelországi Gdanskba az reagált, idén – legnagyobb megletúl, azért néhány Kontroll-szám is egész Kontroll Csoport zenekar, petésükre – õk kapták a rangos elfelcsendült.
mert a lengyelek az Európai Szoli- ismerést. Zenekarok közül eddig
A téma és a dalok amúgy is épp daritás Központ Érdemrendjével csak a U2 és a Madness vehette
aktuálisak, hiszen a rendszerválto- jutalmazták meg õket.
át ezt a díjat.
zás 30. évfordulója van idén. BárBárdos Deák Ági a beszélgetés
Az énekes a '80-as éveket feldos Deák ugyan nem ebbõl az ap- elején elmondta: a nemzetközi el- idézve azt mesélte, hogy rengeteg

A TÖRVÉNYSZÉKI EMÉSZTÕGÖDÖR TITKAI
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA BÍRÓSÁGI PROGRAMOKKAL

 Az idei Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat is tartogatott várostörténeti érdekességet. A Zalaegerszegi Törvényszék folyosógalériájában került bemutatásra az a leletanyag, mely a bíróság épületének szigetelési munkálatai közben került elõ még májusban.
– pet –
Dr. Vándor Virág, a törvényszék
sajtószóvivõje arról tájékoztatott,
hogy a szigetelési munkák közben,
az épület Deák tér felõli oldalán,
egy téglával kirakott, boltíves csatorna részlete bukkant elõ. A munkát régészeti szakfelügyelet is kísérte, ennek során kiderült, hogy a
csatorna 7,5 méter hosszan vezet
a Deák tér alá, ahol aztán egy 3x4
méter nagyságú, téglából kirakott
boltíves helyiségbe torkollik. A helyszínen jelen voltak a Göcseji Múzeum régészei – Simmer Lívia és
Eke István –, akik szerint az építésmód, a téglák, valamint a helyiségben talált kerámiák arra utalnak,
hogy a 19. század végi, 20. század
eleji épülethez tartozó emésztõgödörrõl és az onnan kivezetõ csatornáról van szó.
Simmer Lívia sajtóközleményébõl többek között kiderül: a
szennyvíz, a hulladék, valamint az
emberi és állati ürülék kezelése a
19. század közepéig alig különbözött a középkori állapotoktól. Míg a
rómaiak szennyvízelvezetéssel
rendelkezõ nyilvános illemhelyeken ücsörögtek egymás mellett, a
középkor embere ott könnyített
magán, ahol tudott. Otthon bilit,
vödröt használtak, melyek tartalmát általában az utcára löttyintették. A lehajtható fedelû, vízöblítéses illemhely 1589-ben született
meg Angliában. A WC, azaz water
closet innen terjedt el fokozatosan
Európa-szerte.
A modern köztisztasági infrastruktúra kiépítése csak a 19. század második felében indult meg, a
szakemberek szerint ennek eredménye lehet a törvényszék épületéhez tartozó csatorna és emésztõgödör is. Érdekes, hogy a téglacsatorna a mai épület falába már nincs

bekötve, ezért a régészek úgy látják, hogy használata valószínûleg a
„Törvényház” 1908–1909-es átépítése során szûnhetett meg. Vagyis
a 20. században már nem funkcionált.

Az emésztõgödörbõl elõkerült –
és a Múzeumok éjszakáján bemutatott – tárgyak (19. századi kancsók és fazekak) valószínûleg már
eleve hulladékként kerültek a funkcióját vesztett emésztõbe. A kerámiáknak nincs régészeti értéke, hiszen a 19. századból valók, ám várostörténeti és néprajzi szempontból mégis fontos, hogy elõkerült az
emésztõgödör, benne a leletekkel.
Ami a Múzeumok éjszakájának
további programjait illeti: a Göcseji
Múzeum felújítása miatt idén a Zalaegerszegi Törvényszék volt a Múzeumok éjszakája eseménysorozat
központi helyszíne. Június 22-én
18 órától ingyenes programokkal
várták az érdeklõdõket. Nyitásképpen dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke tartott bírósági sétát és
tárlatvezetést. Majd egy különleges
színdarabot láthatott a közönség. A
Hevesi Sándor Színház mûvészei-

nek közremûködésével Nekem
nem imponál! címmel egy humoreszket mutattak be, melyet Mihály
Péter rendezett. A történet a törvényszék Bírósági históriák címû
kötetének egyik megtörtént esetét
dolgozta fel. Az est során bíróságtörténeti kiállítás és fotózkodás is
várta a látogatókat. Korhû ruhákban, illetve a tárgyalótermekben is
lehetett szelfizni. Sõt, a Büntetésvégrehajtási Intézet a Nyitott Igazságügy program keretében – a tavalyihoz hasonlóan – egy stilizált
börtöncellát is berendezett a bíróság és a börtön „határán”.
A Múzeumok éjszakájához néhány „felvezetõ programmal” csatlakozott a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár is: a Deák téren
„élõ” társasjátékkal (Malom és Ki
nevet a végén?), valamint retró zenékkel, kiállítással és kézmûvesfoglalkozással készültek.

zenei szubkultúra jelent meg akkoriban. Õk a rock and roll és a blues
hagyományai után egy frissebb,
üdébb, punkosabb zenét játszottak, mely nagy tetszést váltott ki. A
Kádár-rendszer
„elsimogatós
trükkjeire” adott válasz ott volt a
dalokban. A zenészek és a mûvészek nem voltak hõsök, de legalább ezeket a „lelki kibeszéletlenségeket” kiordíthatták magukból a
színpadon. Persze hiába ordítottak volna, ha nincs hozzá közönség. A (rendszer)változást ugyanis
a közönség, a társadalom akarta;
nem pedig a mûvészek csinálták.

Õk csak mint szórakoztató elem
jelentek meg.
Bárdos Deák szerint az is fontos, hogy az a zenei és mûvészeti
közeg, melyhez õk is tartoztak,
egy új nyelvet hozott létre. A hivatalos szféra ezt nem értette; ezt
csak azok értették, akik ki voltak
rekesztve a hatalomból. Ezért is
lehettek õk, illetve a szövegeik
népszerûek. A hatalom pedig a
nyelvet nem tudta „elkapni”; az
magától terjedt. Például másolt kazettákon, mint ahogy a Kontroll dalai is. Hivatalos úton ugyanis a
rendszerváltozásig nem lehetett
lemezük („A halál az állam szolgálatában áll” szöveg miatt). Alkudni
nem akartak, és a zsigereik sem
kívánták, hogy bürokrata-arcokkal
tárgyaljanak.
A Kontroll Csoport felbomlása
után (kisebb-nagyobb megszakításokkal) az Ági és a fiúk formációban folytatta a zenélést, de
szólóalbuma is jelent meg. Közben civil események, irodalmi és

EGY BEZÁRT KIÁLLÍTÁS EMLÉKÉRE
AIDS-CSOPORT A PSZF-EN

 Egy harminchárom évvel ezelõtti kiállítást szervezett újra a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskola néhány volt hallgatója. A történet azért izgalmas és emlékezetes számukra, mert a tárlatot,
melyhez akkor performance is társult, a rendõrség 1986 februárjában bezáratta. Az AIDS-csoport munkáit így csak egy napig láthatták a fõiskola diákjai és tanárai.
– pP –

volt, aki rajzolt, volt, aki verseket írt,
esetleg fotózott, vagy épp a
Az anyag – mely a vendég- performance érdekelte. Ezeket
könyv tanúsága szerint anno nagy gyúrták össze egy tárlattá. Magukat
népszerûségnek örvendett – azóta
dobozokba zárva keringett a volt
iskolatársak között, ám Fábián József és Böröcz Nándor ötletének
és szervezõmunkájának köszönhetõen újra a falakra került. A Zárda utcai épületet persze már nem
PSZF-nek hívják, hanem Mindszenty-iskolának (melynek vezetése nagyon készségesen állt a mostani találkozó lebonyolításához), és
a korabeli helyszín, az X-klub sem
mûködik már. (Ezt mindjárt a '86-os
tárlat után bezárták, és többé sosem nyílt ki.) A szombati – szintén
egynapos – kiállításnak így a
Mindszenty-iskola egyik alagsori
klubhelyisége adott otthont.
A harminchárom évvel ezelõtti
történéseket Fábián József egykori – az akkoriban sokat emlegetett
fõiskolai hallgató, ötletgazda és ki- betegség után – AIDS-csoportnak
állító elevenítette fel érdeklõdé- (Alkotó Ifjak Depresszionista Stúsünkre. Mint mesélte, 1986 február- diója) nevezték. Nyilván hatott rájuk
jában négy társával – Gavaltik Já- kicsit a '80-as évek szubkultúrája; a
nos, Máté Ferenc, Somogyi Csaba, hol szürrealista, hol dadaista –
Tóth Laca (aki már nem lehet köz- összességében pedig társadalomtük) – úgy érezték, hogy elég kicsit kritikus – „irányelvek”. Persze ezt
a szakmaiságból; a szigorú pénz- nem fogalmazták meg ilyen konkügyekbõl és a tömény számvitel- rétan a kiállítás szervezésekor.
bõl. Szerveztek hát egy amatõr mû- Ezért is csodálkoztak, hogy a rendvészeti kiállítást, hogy megmutat- õrség másnap bezáratta a tárlatot.
hassák, kiben mi rejlik. Ötük közül (Valaki felhívta rá figyelmüket.) Ki-

VERSENYEK ÉS SZABADIDÕS SPORTOK
RESTART FESZTIVÁL SPIRITUÁLIS PROGRAMOKKAL

 Hétvégén olimpiai kvalifikációs nemzetközi hegyi kerékpárversennyel vette kezdetét az idei Restart fesztivál. A verseny- és
szabadidõs sportokra koncentráló rendezvénysorozat fõ eseményeire azonban július 4–7. között kerül sor.
– pet –
A részletekrõl a Díszpinty
Gasztro Bárban tartottak sajtótájékoztatót a szervezõk. Balaicz
Zoltán polgármester elöljáróban
elmondta: két évvel ezelõtt, mikor
Horváth Szilárd és Szabó Zoltán
kezdeményezésére elsõ alkalommal került megrendezésre a fesztivál, az volt a cél, hogy ne csak
gasztronómiai és zenei programsorozatok legyenek a városban,
hanem valami kuriózum is. A
Restart azóta beváltotta a hozzá

kulturális rendezvények szervezõje és moderátora lett. Megküzdött az alkohollal is, sõt, ahogy
mondja, a 2000-es évek elején
épp az író barátainak köszönhette, hogy abbahagyta az ivást. Õk
motiválták, biztatták, hogy prózában is mutassa meg magát, mert
megvannak hozzá a képességei.
Írásai többek között a Literán és
más fórumokon jelentek/jelennek
meg, de az Éjszakai állatkert címû – nem feminista, de kizárólag
nõk által jegyzett – antológiában
is olvasható két prózai szövege.
(A kötet a Deák-könyvtárban is
megtalálható.) Az utóbbi években
pedig a zenélés és szövegelés
mellett interjúkat is készít; írókkal.
Van terve is: írni fog! Mindent
meg akar írni! A családi sztorikat
(1956 novemberében született, hiszi, hogy a csecsemõkori impulzusok hatnak rá), meg azt is, hogy a
korosztálya milyen generációs élményeken ment át.

fûzött reményeket, hiszen mind
országos, mind nemzetközi szinten rangos sportfesztivállá nõtte
ki magát. Zalaegerszegen – mely
1996-ban a Nemzet Sportvárosa
címet is elnyerte – mindig is fontos volt a mozgás és az egészséges életmód propagálása (a város hetven különféle sportegyesületet támogat). Ebbe a koncepcióba jól beleillik a Restart fesztivál is.
Horváth Szilárd és Szabó Zoltán fõszervezõk az idei újításokról, valamint a sportolóknak és a

közönségnek szóló programelemekrõl szóltak. Elhangzott: a rendezvény egyik kiemelt helyszíne a
Vizslapark lesz. Itt Restart Spirit
néven, amolyan fesztivál a fesztiválban programokra készülhetnek
mindazok, akik a test-lélek-szellem egységében hisznek. A belváros parkjában ugyanis különféle
jógaiskolákkal, rekreációs sportokkal, meditációval és masszázszsal lehet megismerkedni. De
számos elõadó is várja az érdeklõdõket az egészséges életmód
jegyében.
Ami a kiemelt sportversenyeket illeti: a hétvége alatt sor kerül
fitnesz- és táncversenyre, légtorna- és rúdfitneszversenyre, különféle futó- és kerékpáros verse-

hallgatások kezdõdtek, és hónapokig kérdés volt, hogy kicsapják-e
õket a fõsuliról, vagy sem. Az ügy
végül lecsengett és mindenki lediplomázhatott. Hogy mi nem tetszett
az akkori hatalomnak, az ma már
világos:
a
tojásdobálós
performance, az alkoholista munkás „portréja”, a koszos békegalamb (ami mögött környezetvédelmi akciót sejtettek a Bõs–nagyma-

rosi vízlépcsõ ellen) és a depresszív, szürreális hangulatú versek,
grafikák... Szóval nagyjából semmi.
Böröcz Nándor, a mostani tárlat
helyi kezdeményezõje azt mondja:
õ csak 1986 szeptemberében került a fõiskolára, de akkor még
mindig sokan beszéltek a bezárt
kiállításról. Amolyan legendává
vált. Na, és elõzménye lett egy zenei formáció – mégpedig a ’90-es
években népszerû Tarhonya –
megalakulásának.

nyekre és váltóúszásra. City
Rolling néven pedig a gördeszkások, görkorcsolyások, rolleresek
és az oxelboardosok is összemérhetik tudásukat, ügyességüket. A fesztivál szervezõi természetesen nemcsak a hazai és
külföldi versenyzõkre gondoltak a
programok összeállításánál, hanem a családosokra, idõsekre,
sõt a mozgásukban korlátozott
emberekre is. Számos túra (gyalogos és kerékpáros), valamint
kincskeresés, pilates- és fitnesznap, az Európa téren pedig sporttér várja az érdeklõdõket és a
mozogni, kikapcsolódni vágyókat.
A szervezõk arról is tájékoztattak, hogy idén elõször E-sport bajnokságra is sor kerül; az elektronikus játékok (például fociszimulátor, MOBA – online többjátékos
csatamezõ, Counter Strike) szerelmesei július 6-án „csaphatnak”
össze a virtuális térben.
A Restart fesztivál rendezvényei ingyenesen látogathatók.
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FELHÍVÁS ZALAEGERSZEG IDÕSKORÚ
POLGÁRAI SZÁMÁRA
65 ÉV FELETTIEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK
MEGISMERÉSÉRE (OKOSTELEFON, TABLET, SZÁMÍTÓGÉP, LAPTOP HASZNÁLATA) ÉS INFO-

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
A

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA KIS UTCAI ÓVODA

KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉSZSÉGFELKÉSZÍTÕ FOGLALKOZÁSOKRA.

AZ OKTATÁS 8–10 FÕS CSOPORTOKBAN ZAJLIK, CSOPORTONKÉNT 12 ALKALOMMAL.
A JELENTKEZÉS ÉS A TANFOLYAM INGYENES!
Jelentkezni Fejes Katalinnál lehet az alábbi elérhetõségeken:
Telefon: 06-30/788-9520 • E-mail: clarity.szolg.kft@gmail.com

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

PÁLYÁZATI
EÖTVÖS U. 18–20.

FELHÍVÁS

INGATLANOK ELADÁSA

 ZMJV Önkormányzata értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú (Eötvös u. 18.) és a
Zalaegerszeg 3192/2 hrsz-ú (Eötvös u. 20.) ingatlanokból hatósági telekalakítási eljárások
lefolytatását követõen kialakuló ingatlanokat az alábbiak szerint:
Ingatlan
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Ingatlan
területe

Induló
BRUTTÓ vételár

Pályázati
biztosíték
(bánatpénz)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógia,
• büntetlen elõélet
Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

3193 hrsz
(Eötvös u. 18.)

kivett beépítetlen terület

903 m2

45.085.000 Ft

–

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

3192/4 hrsz
(Eötvös u. 20.)

kivett beépítetlen terület

371 m2

19.621.500 Ft

–

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthetõ be.

1.274 m2

64.706.500 Ft

Összesen:

6.470.000 Ft

A pályázati ajánlatokat „Eötvös u. 18–20.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2019. július 18. (csütörtök) de. 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya, II. em. 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati
ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II.
emelet) 211-212. irodáiban (Telefon: 92/502-129; 204. mellék vagy 92/502-126, 220. mellék) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen
indokolás nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/9914058-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda címére történõ
megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/08-163/2019. , valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

TÁJÉKOZTATÁS
ÜVEGHULLADÉK GYÛJTÉSÉRÕL

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA
 ZMJV Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre
bérbe kívánja adni a Kossuth u. 4–6. sz. alatti Csipke üzletház (Zalaegerszeg 2288 hrsz) II.
emeletén található, nem lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:
Kossuth u. 4–6.
(Csipke üzletház)
II. emelet

Iroda alapterülete (m2)

Havi induló
NETTÓ bérleti díj

Áfa

Havi induló
BRUTTÓ bérleti
díj

Pályázati
biztosíték

207. iroda

13

28.548 Ft

7.708 Ft

36.256 Ft

5.000 Ft

208. iroda

21

46.116 Ft

12.451 Ft

58.567 Ft

5.800 Ft

209. iroda

53

116.388 Ft

31.425 Ft

147.813 Ft

14.700 Ft

210. iroda

14

24.598 Ft

6.641 Ft

31.239 Ft

5.000 Ft

101

215.650 Ft

58.225 Ft

273.875 Ft

30.500 Ft

Irodák összesen:

A pályázati ajánlatokat „Kossuth u. 4–6.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2019. június 28. (péntek) de. 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya (Kossuth u. 17–19., II. emeleti 211-212. irodáiban (Telefon: 92/502-126 vagy 92/502129, 204-es mellék) lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás
nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilváníthatja.

EGERSZEG-KÁRTYA ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés
érdekében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ az Egerszeg-kártya.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszegen a
házhoz menõ üveghulladék gyûjtésének idõpontjai 2019. évben az alábbiak:
2019. augusztus 2., 2019. november 1.
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS
TAKARÍTÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET ZALAEGERSZEG
MUNKATÁRSAT KERES TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE.

Érdeklõdni lehet
a +36-20/940-9010 telefonszámon.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
 Magyarország kormánya elrendelte az ország területén a
szúnyoggyérítést, melynek keretében Zalaegerszegen 2019.
június 26. napján az esti napnyugtát megelõzõ idõszakban légi kémiai védekezésre kerül sor. (Tartaléknapok: 2019. június
27–28. ugyanebben az idõszakban.)
A gyérítést légi biológiai módszerekkel, valamint légi kémiai
módszerekkel a szakértõk által meghatározott területeken kell elvégezni. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípõszúnyog-lárvákat pusztítja el, a környezetre nincs káros hatással. A készítmény
kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérû állatokra, emberre nem veszélyes, és a környezetet sem
károsítja. Zalaegerszeg címzetes fõjegyzõje felhívta illetékességi
területén az érintett méhészek figyelmét arra, hogy a kezelés ideje
alatt a méhek bezárásáról gondoskodjanak.
A szúnyoggyérítés koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelem Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízták meg.

HÁZI

KIVÁLÓ
A VÍZMINÕSÉG
 A természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2019. június
15. napjától 2019. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk
a www.antsz.hu
oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük,
hogy a fürdõkkel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat
megtehetik a Zala Megyei
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@
nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl
és egészségre gyakorolt hatásáról.

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Egy ügyfélkapun belül akár több kérelem (családtag, barát, ismerõs) is benyújtható.
Elérési útvonal: www.zalaegerszeg.hu → On-line Egerszeg Kártya igénylés ikon →
ügyfélkapu bejelentkezés
Kizárólag új, 3 évre szóló kártya igényelhetõ, melynek egyszeri elõállítási költsége 2000 Ft.
Az Egerszeg-kártyát érintõ kedvezmények változatlanok.
Az elkészült Egerszeg-kártyát a személyes átvétel mellett postai úton is kérheti a kérelmezõ.
Utóbbi sima levélként érkezik a megadott címre.
A nyári, nagyszámú igény lés miatt az ügyfélkapu használatát ajánljuk a lakosságnak, ezzel is csökkentve a várakozási idõt, gyorsabbá és kényelmessebbé téve az ügyintézést.
További információ:
www.zalaegerszeg.hu

MEGVÁLTOZOTT IDÕPONTBAN
 Tájékoztatjuk a dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos által ellátott IX. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságot, hogy a körzet rendelési ideje 2019. június 1-jétõl a következõk szerint alakul:
RENDELÉSI IDÕ:
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek:
Kedd:
TANÁCSADÁS:
Szerda:

8.00–11.00 óra
8.00–10.00 óra
12.00–14.00 óra

RENDELÕ CÍME: Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.
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Sport

SZÛCS VALDÓ ÉS VEILAND VIOLETTA SIKERE RUZICS MILÁN IS OLIMPIÁRÓL ÁLMODIK
EGERSZEGI SPRINTEREK A PAULINYI-EMLÉKVERSENYEN

 Az elmúlt hét végén Budapesten a Honvéd Kupa nemzetközi versenyen rajthoz állt a
Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club két versenyzõje.
Sikeres angliai diplomázását
követõen Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC országos bajnok 110
m-es gátfutója 13,66 mp-es kiváló
eredménnyel elõbb megfutotta
élete legjobbját, majd egy óra múlva 13,52 mp-re tovább javította
azt. Ez az eredmény mindössze 6
századmásodperccel marad el a
vb kiküldetési szintjétõl.
Veiland Violetta a hétvégi U–23
magyar bajnoki címe után a versenyen súlylökésben 15,68 m-es
teljesítménnyel elsõ helyen végzett.
***
Szombaton Budapesten a hagyományos Paulinyi-emlékversenyen a magyar utánpótlás-válogatottak 4x100 m-es idõfutamaiban indultak.

ÚJABB TEHETSÉG A ZBSE-NÉL

 Minden évben feltûnik egy-egy tehetséges sportoló a Zalaegerszegi Birkózó SE-nél. Az idei év felfedezettje Ruzics Milán. A fiatal birkózó ebben az évben szabad- és kötöttfogásban egyaránt
megnyerte korosztálya országos bajnokságát.

A junior és U–23 Eb-re készülõ
négyesfogatokban három Zalaszám ZAC sprinter is helyet kapott.
Magyarország férfi U–23-as 4x100
m-es váltója Baki Barnabással
42,26 mp-es idõvel gyõzött, a juniorok Dienes Mátyással 42,35
mp-el másodikak lettek. A nõi
U–23-as magyar nõi válogatott

Nagy Pálmával (48,08 mp) a 2. helyen hozta be a célba a váltóbotot.
Az egyéni versenyszámokban
is született két egerszegi érem.
Nagy Pálma 12,40 mp-es idõvel
megnyerte a nõi 100 m-es síkfutást. Ugyanezen a távon Dienes
Mátyás 11,20 mp-cel ezüstérmes
lett.

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC
EGYELÕRE EGY ÚJ JÁTÉKOS

 Megkezdte felkészülését a hét év szünet után immár NB I-es
Tizenhat labdarúgó gyakorolt
szezonjára a ZTE labdarúgócsapata. A felkészülésrõl és az egyéb az elsõ edzésen, újdonságnak
változásokról sajtótájékoztató keretében számoltak be.
számít, hogy lesznek kiemelt hazai mérkõzései a
ZTE-nek, amelyekre
drágább lesz a belépõ. A 14 év alatti gyerekek és a 70 év feletti nyugdíjasok regisztrációs jeggyel
nézhetik meg a hazai
mérkõzéseket. A cél:
hogy a bajnokság végén az elsõ tízben legyenek. A játékoskeretet két lépcsõben –
nyári idõszakban, illetve a téli szünetben
– erõsítenék meg.
Dobos Barna vezetõedzõ elmondta,
hogy jó lett volna, ha
a kezdésre kialakul a
játékoskeret, de a
csapat gerince együtt
maradt, így egyelõre
A csapat elkezdi a munkát, bár Szemerédi Norbert kapus is. A hé- nem okoz gondot, hogy többen kéjobb lett volna, ha ezt késõbb te- ten még egy kapus érkezése vár- sõbb érkeznek. Nagyon örül a
heti, mivel arra már kialakulhatott ható. A sportigazgató elmondta, szlovéniai edzõtábornak, s reméli,
volna a keret – vélekedett Sallói hogy az MLSZ külföldi szabálya hogy sikeres lesz a felkészülés, ilIstván sportigazgató. Nincs azon- átírta átigazolási tervüket. A jövõ- letve hogy hazai pályán kezdhetik
ban mit tenni – javarészt a tavalyi ben csak magyar útlevéllel rendel- a bajnokságot.
keret kezdi el a felkészülést. A vál- kezõ játékos nem számít külföldiBabati Benjamin csapatkapitozásokat tömören összefoglalta: nek. Az új szabály szerint az NB II- tány örömének adott hangot, hogy
idáig Demjén Patrik kapus ékezett, ben magyarnak számító Szépe a feljutó csapat nagyjából együtt
a tavaly a ZTE-nél kölcsönben János (szlovák) és Zorán Lesjak maradt. Beszámolt róla, hogy a
szerepelt Bolla Bendegúzt ismét (horvát) most légiósnak számít, sérülése már a múlté, a felkészükölcsön vették a Viditõl, Gergényi így kevesebb külföldit igazolhat- lést a csapattal kezdi meg. Már
Bence viszont végleg a ZTE játé- nak. A ZTE-tõl kilenc játékos távo- nagyon várja, hogy az NB I-ben is
kosa lett. Maradt a csapatnál zott, távozhat.
pályára léphessen.

KOROSZTÁLYOS BRONZÉREM
TENISZBEN
Zalaegerszegen rendezték meg a Kinder+Sport
Kupa nemzetközi korosztályos teniszverseny soros
fordulóját. A 11–12 évesek mezõnyében Kulcsár
Kristóf, a ZTE TK tehetségen versenyzõje a harmadik helyen zárt.
A versenysorozat döntõjét, amely egész Európában zajlik, Monte-Carlóban rendezik meg, ahová
a legtöbb pontot szerzõ fiatalok kerülnek be.

ban szereplõ zalaiak végül a 10. helyen zártak, 12
ponttal. Ez a versenykiírás szerint kiesést ért volna,
de visszalépések miatt a megyeszékhelyi lányok jövõre is az NB II-ben szerepelhetnek. Így már egyre
szélesebb lesz a zalai nõi kézilabdabázis, mivel az
egerszegiek mellett a Hévíz és a most felkerült kanizsai Tungsram együttese is a Nemzeti Bajnokságban szerepel.

SZÜLETÉSNAPRA
EURÓPA-BAJNOKI CÍM

Többek között a ZTE színeiben is súlyt emel
Danicser Anita, de nem idegen tõle más nagy erõt
igénylõ sportág sem. A Tiszakécskén megrendezett Global Powerlifting Committee erõemelõ Európa-bajnokságon, ahol a 22 országból érkezõ, 650
sportoló öt kategóriában versenyzett. Danicser a
BENT MARADT AZ EGERSZEGI KK RAW felhúzó számban szerepelt. Nem sokkal a
verseny elõtt töltötte be 40. születésnapját. A
Az Egerszegi KK NB II-es nõi kézilabdacsapata Masters 1 kategóriában indult, a 110 kilósok mezõbent maradt az NB II-ben. Az Északnyugati csoport- nyében 150 kilót teljesítve lett Európa-bajnok.

– Megtetszett a sportág, szüleim hoztak le a klubhoz, jól éreztem magam, itt ragadtam – emlékezett a kezdetre Ruzics Milán.
– Eddigi eredményeid közül
melyekre vagy a legbüszkébb?
– A két országos bajnoki címemre, amelyet a Diák II. korcsoportban értem el. A sikerek további munkára ösztönöznek. A diákolimpián harmadik lettem, az sem
számít rossz eredménynek.
– Mióta birkózol?
– Hét éve, lassan kezdenek
jönni a szebb eredmények, aminek nagyon örülök. Hosszabb távon szeretnék birkózni, s minél
eredményesebben szerepelni.
– A két fogásnem közül melyik a kedvenc?
– A kötöttfogás, itt jobban érzem magam. Most még együtt
megy a kettõ, de késõbb mindenképpen a kötöttfogás mellett szeretnék kikötni.
– Mi az erõsséged a sportágban?
– Állásból sikerül legtöbbször
meglepnem ellenfeleimet.
– A gyerekek gyakran álmodoznak, fõleg, ha sikeresek egy
sportágban. Hová szeretnél eljutni?
– Szépen lépegetni elõre a

korosztályokon át,
minél eredményesebbnek lenni. Sokaktól
hallottam,
minden egyéni sportoló nagy álma az
olimpia, az enyém
is. Nagyszerû dolog
lenne odáig eljutni.
Tudom, hogy az
álom valóság legyen, ahhoz nagyon
sokat kell dolgoznom.
– Netán már van
példaképed is?
– Igen.
– Ki az?
– Bácsi Péter.
Már kezet is fogtam
vele. Személyisége
nagy hatással volt
rám.
– Milán nagyon
ügyes, improvizatív
versenyzõ – vette át
a szót Gerencsér
Zoltán edzõ. – Nagyon jó az ütemérzéke. Késõbb
már speciálisabb képzésen kell átesnie, hogy megfelelõen fejlõdjön.
Erõsödnie kell a következõ korosztályba. Nyáron is edzünk, szorgalmasan készülünk. Már említet-

te két aranyérmét, de a nálánál
idõsebb Diák I. korcsoportban is
elindult, ott is helytállt, ötödik lett.
Szerencsénk, hogy ebben a súlycsoportban van Varga Zalán, a ta-

valyi sikeremberünk. Jól együtt
tudnak dolgozni, ami mindkét fiú
fejlõdését elõsegítheti. A ZBSE a
fiúkat – immár a lányokat is – 18
éves korukig fel tudja nevelni. A
folytatás már csak rajtuk múlik.

BÕVÜL ÉS SZÉPÜL A BIRKÓZÓK CSARNOKA

 Hosszú idõ óta nem történt felújítás a Zalaegerszegi BSE csarnokában. A nyári nagy melegben azonban serényen dolgoznak a
létesítménynél, ami nemcsak megszépül, hanem bõvül is.
– A régi tetõszerkezet felújítása
már elkészült, a fûtéskorszerûsítésre is sor kerül, valamint álmennyezetet kap a csarnok – sorolta a részleteket Berzicza Ferenc, a ZBSE elnöke. – A régi
épülethez kapcsolódik egy kis
konditerem, ami az erõsítést szolgálja. Az új szárnyban kialakításra
kerül nõi öltözõ is, ami bizonyítja,

hogy a lányok körében is egyre
népszerûbb a birkózás. Lesz még
egy férfiöltözõ is, és újabb szociális helyiségek kerülnek kialakításra. Egy szertárat is szeretnénk létrehozni.
– Jó körülmények közé kerülnek a birkózók. A szükséges
forrásokat honnan biztosítják?
– Az országos szövetség biz-

tosítja az anyagi hátteret. Sokat
segített fiam, Berzicza Tamás,
akit nem kell bemutatni a sportág
kedvelõinek, tagja az országos
szövetség elnökségének. A városi önkormányzat is lobbizott,
hogy megvalósulhasson ez a felújítás.
– Mennyibe kerül mindez?
– Mintegy 60 millió forintba.
Már nagyon vártuk, hogy a bõvítés
eredményeként 21. századi körülmények között nevelhessük a birkózó-utánpótlást.

JUBILÁLT A ZEUS SE
 A múlt héten ünnepelte 10. születésnapját a 2009 nyarán alakult Zalaegerszegi Egyetemes és Utánpótlás-nevelõ Squash
Sport Egyesület, azaz ZEUS SE. Ezen alkalomból a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban sajtótájékoztató keretében számoltak be az
egyesület vezetõi és versenyzõi az elmúlt évek squash-, teke-,
röplabda-strandröplabda eredményeirõl és rendezvényeikrõl.
Röviden az egyesület múltjáról, törekvéseirõl.
Az induláskor megfogalmazott
célok elsõsorban a fallabda játékosainak kinevelésére, felkészítésére és versenyeztetésére irányultak. Évrõl évre fejlõdött a csapat,
és a 2011/2012-es bajnokság végeztével pedig sikerült elérni a fõ
célt, kiharcolni az I. osztályú tagságot. A következõ szezonban az
elit ligában történõ bennmaradás
sajnos nem sikerült. Saját pálya
híján, önköltséges alapon a zalaegerszegi versenyzõk több edzést
vállaltak fel, továbbá a ZEUS SE
fúzióra lépett a szombathelyi Öntöde SC és kaposvári Fitt-lesz SEvel. Az eredményekre nem is kellett sokáig várni. Egybõl sikerült ismét visszajutni a legjobbak közé,
sõt egy sikeres élvonalbeli szezon
után a bennmaradás sem forgott
veszélyben. Ebben az idõszakban
a ZEUS SE egyéni versenyzõi is
szárnyaltak, hivatásos B-C-D és
amatõr kategóriákban, valamint a

vidékbajnokságokon is halmozták
az aranyérmeket. Az egyesület vezetõsége viszont úgy döntött, hogy
mégsem vállalja az I. osztályú tagságot, mert amatõr játékosokkal
hazai pálya és támogatók nélkül
nem elvárható a játékosoktól a
többletterhelés.
Az egyesület tevékenysége viszont ennek ellenére is tovább
folyt, a ZEUS SE több szakosztállyal is kiegészült.
2012-ben a korábbi Mancs KK
tekézõi csatlakoztak, 2013-tól pedig a Városháza csapatának jogutódlása is a ZEUS SE-re szállt.
Férfi- és nõi csapatokkal egyaránt
képviseltetik magukat a városi és
körzeti tekebajnokságban, az
amatõr Roxy tekeligában, valamint
régiós versenyeken, és már nemzetközi meghívásos tornákon is letették a névjegyüket. A 2013-ban
hagyományteremtõ célzattal útjára
indított ZEUS TEKE KUPA minden
évben megrendezésre kerül.
2013-ban röplabdacsapatot is

alakított a ZEUS SE. A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
diákjaira és testnevelõire épülõ
csapat versenyhelyzetben is bemutatkozott strandon és teremben
egyaránt. 2014 óta a Városi Szabadidõsport Szövetség Röplabda
Bizottságával közös szervezésben zajlottak a Gébárti-tó strandján a strandröplabdatornák, valamint Kustánszegen minden évben
megrendezésre került a ZEUS
Stranröplabda Kupa.
A 10 év során az egyesület taglétszáma folyamatosan bõvült,
ugyanakkor viszont arculatot váltott az egyesület. Míg a megalakulás után az elsõdleges cél az eredményesség és a versenysport sikeressége volt, azóta a helyi körülményekhez igazodva a szabadidõsportot helyezi elõtérbe.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z

1–4D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás, smink
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

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)

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: 2019. 06. 26–27.
(Városrészenként eltérõen)
2019. 07. 25., 31. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 06. 28., 07. 26. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z 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! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•
BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

