
Megújul a kvártélyház és a
hozzá szervesen kapcsolódó le-
véltár épülete. Az eredetileg ka-
tonák, majd megyei tisztségvi-
selõk szálláshelyeként funkcio-
náló ház 1765-ben épült. Az
idõk folyamán többször is bõví-
tették, és funkciója is változott.
Az ingatlan, bár két házszám
alatt szerepel (Széchenyi tér 3.
és 5.), mégis egységesen keze-
lik, hiszen belül egy összefüggõ
épületrõl van szó. A beruházás
a Modern Városok Program ke-
retében valósul meg.

– pP –

Ennek egyik eleme egy
városrehabilitációs projekt, mely-
nek részeként már lezajlott a plé-
bániahivatal rekonstrukciója, illet-
ve megkezdõdött a botfai Hûvös-
kastély felújítása. A program része
továbbá a kvártélyház és levéltár
épületének megújítása is – mond-
ta érdeklõdésünkre Balaicz Zoltán
polgármester.

Hozzátette: az állványozás

megtörtént, a következõ hónapok-
ban sor kerül az épülettömb teljes
külsõ homlokzatának rekonstruk-
ciójára, beleértve az udvar felõli
részeket is. Ez többek között
nyílászárócseréket, festést és a
homlokzati díszek helyreállítását
jelenti. Utóbbiak közül kiemelte a
levéltár bejárata felett lévõ plaszti-
kát. A kis szoborcsoport (ami két
kõangyalt ábrázol Zala vármegye
címerével) állapota már nagyon le-
romlott, de a rekonstrukció révén
ez is megszépülve fogadhatja
majd a levéltárba vagy a város
dísztermébe érkezõket.

Az épületegyüttes felújítási
munkálatai a mûemlékvédelmi hi-
vatal hozzájárulásával valósulnak

meg. Követve a korábban is meg-
lévõ, úgynevezett „barokksárga”
színvilágot. A polgármestertõl azt
is megtudtuk, hogy a rendszervál-
tozás elõtt is, és azt követõen is
sor került már kisebb-nagyobb fel-

újításokra. 1974-ben például
Mangliár Gyula, a Zala megyei
Tervezõvállalat építésze készített
egy átfogó felújítási tervet. A hom-
lokzat színe ekkor is barokksárga
lett, a kiugró részek és a párká-
nyok pedig törtfehér színt kaptak.
1987-ben aztán – beázás miatt –
újabb felújítás következett; ekkor
a levéltári épületrészben, a dísz-
teremben és a hozzá kapcsolódó
helyiségekben kicserélték a tetõ
alatti födémet, majd 1989–90-ben
homlokzatrekonstrukcióra is sor
került. 1994-ben megújult a dísz-
terem, 2006-ban pedig a kvártély-
ház udvara, a benne lévõ szökõ-
kúttal együtt. Tíz évvel ezelõtt kar-
bantartó munkálatokat végeztek a
homlokzaton, megtisztítva többek
között az épületdíszeket.

Mint azt a bevezetõben is írtuk,
a kvártélyház 1765-ben emelt,
eredeti épületét többször bõvítet-
ték, és funkciója is változott. 1872-
ben a korábbi vármegyeházából
(ma törvényszék) ide költözött át a
megyei hivatalok nagy része, az
épület így 1950-ig vármegyeháza-
ként mûködött. A levéltár épülete,
mely sokáig alispáni hivatalként is
funkcionált, 1891-ben épült fel kü-
lön bejárattal.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

FELÚJÍTJÁK A KVÁRTÉLYHÁZAT
A LEVÉLTÁRI KUTATÓSZOLGÁLAT ÁTMENETILEG SZÜNETEL

– AL –

Dr. Sipos Gyula rendõr vezérõr-
nagy, a megyei rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje azt hangsúlyozta,
hogy Európában nem megenge-
dett magatartás az állatkínzás, ami
a magyar büntetõjogban is bûn-
cselekménynek számít. Az állatok
védelme a legutóbbi idõkig jócskán
a civilekre maradt, ugyanakkor a
rendõrségnek is kötelessége, hogy
tegyen ennek érdekében. A megye

két legnagyobb állatvédõ szerve-
zetével azért vették a kapcsolatot,
hogy közösen tudjanak fellépni az
állatkínzás, illetve a felelõtlen, gon-
datlan tartás ellen. Az együttmûkö-
dés részeként közös képzéseket
szerveznek, hiszen fontos cél az
esetek minél elõbbi felderítése, va-
lamint a büntetõeljárások eredmé-
nyes befejezése. Mint mondta, az
állatkínzás naponta elõforduló sú-
lyos probléma, ahogy az illegális
kutyatenyésztés is. 

Emlékeztetett arra, hogy a
rendõrség egymás tevékenységét
erõsítendõen elõször a Zalaerdõ
Zrt.-vel kötött megállapodást az
orvvadászat és a fatolvajlás visz-

szaszorítása érdekében. Ezt kö-
vette a Szociális és Gyermekvé-
delmi Fõigazgatóság megyei ki-
rendeltségével való együttmûkö-
dés, melynek keretében preven-
ciós elõadásokat és rendezvénye-
ket szerveznek.

Dr. Rumi Kriszta, a Zalaeger-
szegi Állatvédõ Egyesület nevé-
ben, míg a nagykanizsai Élettér
Egyesület nevében Varga Károly-
né fejezte ki köszönetét az együtt-
mûködésért. Mindkét elnök hang-

súlyozta, hogy a szûkös anyagi le-
hetõségeik miatt nem tudják ellátni
az állatmentés területén jelentkezõ
valamennyi feladatot. Szakérte-
lemmel sem rendelkeznek a tekin-
tetben, hogy a büntetõeljárások-
hoz szükséges lépéseket elõké-
szítsék. Elhangzott, hogy ma Ma-
gyarországon 500 ezerre tehetõ a
kóboran élõ állatok száma. Az ál-
latvédõk mindent megtesznek, de
egyelõre csak szélmalomharcnak
tekinthetõ tevékenységük. A me-
gyei rendõr-fõkapitánysággal meg-
kötött együttmûködési megállapo-
dásnak éppen az állatok jogainak
védelme, valamint az állatkínzás
elleni közös fellépés a jelentõsége. 

KÖZÖSEN AZ ÁLLATKÍNZÁSOK ELLEN
EGYÜTTMÛKÖDNEK AZ ÁLLATVÉDÕK ÉS A RENDÕRSÉG

Az állatbántalmazások elleni hatékonyabb hatósági fellépés ér-
dekében együttmûködési megállapodás született a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság, a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédõ Egye-
sület, valamint a nagykanizsai Élettér Állat- és Természetvédõ
Egyesület között.

Varga Károlyné, dr. Sipos Gyula és dr. Rumi Kriszta



– B. K –

– Úgy látom, kétféle ember van
kint. Aki imád ott lenni, semmi
honvágya, az egész életét odater-
vezi. A másikak pedig, akik a jövõt
vagy a jelent megalapozni mennek
ki, átmenetileg, gyötri õket az ittho-
niak, a család utáni vágy. Õk ott
csak dolgoznak, de belül mindig is
magyarok. A férjem is és én is ez
utóbbi kategóriába tartozunk. Akik
nem nyaralni akarunk hazajárni a
saját lakásunkba, és akik évente
nemcsak ötször láthatják a család-
tagokat, barátokat – mondja. – A
döntésemben több minden közre-
játszott, szakmai okok mellett csa-
ládiak, kiemelten, hogy hamaro-
san megszületik az unokám, akit
én nemcsak fotókon szeretnék lát-
ni, késõbb nemcsak chatelni aka-
rok vele, hanem személyesen vele
lenni. 

– A karrieredre ez milyen ha-
tással lehet?

– Talán furcsán hangzik, de itt-
hon szakmailag jobban lehet fej-
lõdni. Kint egy 360-fõs szállodában
nem volt idõ az exkluzív munkára,
fizikailag lehetetlen lett volna kivite-

lezni. Így amíg ebben dolgoztam, a
napi két-három óra pihenõidõmet
használtam fel tanulásra. Hogy
tudjam, mik a trendek. Recepteket

bújtam, versenyrõl készült felvéte-
leket néztem, gyakoroltam. 

– Eléggé kitöltötted munká-
val a napjaid. Közben még férj-
hez is mentél.

– A férjem úgy fogadott el, hogy
nekem a munkám a mindenem, a
hobbim, a rögeszmém. Enélkül
nem tudok létezni vagy csak rövid
ideig. Más könyvet olvas vagy
nyaral, én sütök pihenésképpen. 

– Szép sikereid is voltak. Me-
lyek ezek?

– Hét nemzetközi és hat hazai
verseny. Itthon 4 ezüst és két
arany, magyar bajnoki címekkel.
Nemzetközileg egy Európa-baj-
nokság, 3 világbajnokság, három
olimpia. Ezeken bronzérmeket ér-
tem el, de a legutóbbin, a 2016-os
olimpián sikerült az ezüstérem. Ez
nekem azért fontos, mert soha
nem másokkal versengek, hanem
a saját szintemet szeretném javí-
tani. Sokszor voltam fél pontokra
az ezüsttõl, és most nemcsak ép-
pen belecsúsztam, hanem a kö-
zépmezõnyben teljesítettem.
Ezekre a versenyekre mi nem a
pénzért megyünk, nincs anyagi el-

ismerés. Sajátunk a költség, és
rengeteg munkával jár a felkészü-
lés. A verseny elõtt 24 óra nonstop
munka van, hogy minél frissebb le-
gyen a desszert. Két hónap kipi-
henni egy ilyen versenyt, ahol akár
hajszálvékony csokoládékat kell
összefonni. Akik ezt látják, meg
szokták kérdezni, hogy erre tény-
leg szükséged van? És igen. En-
gem ez éltet. 

– Honnan kezdõdött mind-
ez?

– Azt már nem tudom, hogy
miért, de ötödikes koromban hatá-
roztam el, hogy cukrász leszek.
Otthon elkezdtem a kezdetben alig
ehetõ saját receptes sütemény-
gyártásba. Ez volt az unalomûzõ.
Aztán jött a Báthory, majd igazából
2001 körül indult a pályám. 2003
év végén mestervizsgáztam, és
következõ márciusban az akkori
fõnököm nevezése miatt részt vet-
tem a magyar bajnokságon csa-
patban. Akkor azt sem tudtam, mi
az, még csak képet sem láttam
ilyenrõl. Aztán ezüstéremmel vé-
geztem, és onnét nem volt megál-
lás. 

– Mi a te kedvenc desszerted?
– A házi sütemény. Fõleg, ami-

lyent anyukám süt. Otthon én na-
gyon ritkán sütök, viszont nagyon
szeretem a sütiket. Értsd, naponta
megkívánom. Ilyenkor lefutok a
cukrászdába és veszek párat. Az
ismerõseim ilyenkor nevetve kér-
dezik, „mi az Betti, hazajöttél?”

– És hazajöttél?
– Most ért el az életem egy

olyan részhez, hogy döntenem
kellett. A család, vagy ott kint. A
család mellett döntöttem. 30 évnyi
szakmai múlt van mögöttem. Az
önéletrajzomat látva a munkaadók
azt szokták hinni, hogy nekem
plusz két kezem van meg öt em-
ber helyett tudok dolgozni. És ép-
pen ezért, pont azt nem tudtam
megvalósítani, amit legjobban
szeretnék, amire felkészültem a
versenyek során. Nagyon jó szak-
emberek vannak itt Zalaegersze-
gen, példaértékûek. Hívtak Pestre
is. De nem. Nekem a haza az Za-
laegerszeg. Itt születtem és itt sze-
retnék élni is.
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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!

KEDVES HÁZASPÁROK!

Várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik

2019-ben ünnepelik 50. házassági évfordulójukat,

és házassági esküjüket ünnepélyes keretek között

fogadalommal szeretnék megerõsíteni.

A rendhagyó alkalomra 2019. május 31-én

(pénteken) 17.00 órakor kerül sor Zalaegerszeg

megyei jogú város dísztermében.

A párokat Balaicz Zoltán polgármester úr „adja

újra össze”.

Várjuk jelentkezésüket 2019. május 5-ig a kö-

vetkezõ telefonszámokon: 92/596-339, 30/641-

8833,

vagy személyesen irodánkban: Családi Intézet,

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5. 1. emelet.

EGYÜTT 50 ÉVE

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TAVASZI KRESZ-TANFOLYAMOK
INGYENES ELMÉLET  – Ifjúsági kedvezmény

Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: ÁPRILIS 10. (szerda) 15.00 óra

MÁJUS 13. (HÉTFÕ) 15.00 ÓRA
RÉSZLETFIZETÉS!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%;  ÁKÓ: 155,6–164,61%;  ÁKK: 196,056–207,408

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!

Nem tartja jónak, hogy a 28
ezer 500 forintos minimális nyug-
díjhoz viszonyított az ellátási
hozzáférések meghatározása.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az
elmúlt években az önkormány-
zatok pozitív irányú elmozdulást
hajtottak végre. A közbeszerzé-
sekrõl elmondta: továbbra is fon-
tos a helyi vállalkozások bevoná-
sa. Ott, ahol nincs három érvé-
nyes ajánlat, hanem csak egy és
az nyer is, ott fennáll a korrupció
veszélye. Több pályázat azért ér-
vénytelen, mert a legkisebb aján-
lat is magasabb volt, mint a ren-
delkezésre álló összeg. Fel lehet
tenni a kérdést, folytatta Kiss Fe-
renc, hogy miért nem kezdõdtek
meg, amikor már be is fejezõdhe-
tett volna egy-két projekt azok
közül, amelyek 2015 áprilisában
bejelentésre kerültek. Nincs kivi-
telezõ? Drágultak az építési költ-
ségek? Nincs munkaerõ? Igaz,
hogy a TOP-os EU-s és az MVP
együtt közel 30 milliárdos támo-
gatásából több kisebb (intézmé-
nyi felújítások) megvalósult.

2015-ben a szlogen az volt,
hogy „merjünk nagyot álmodni”,
2019-ben viszont tény, hogy „mer-
jünk nagyot ébredni” – fogalma-
zott. Utalt arra, hogy vannak olyan
projektek, melyek egyáltalán nem
valósulnak meg, míg másokat je-
lentõsen módosítanak.

Dr. Paksy Zoltán, az LMP ön-
kormányzati képviselõje elmondta,
négy év telt el azóta, hogy a mi-
niszterelnök Zalaegerszegen beje-
lentette a Modern Városok Prog-
ram projektelemeit, és szinte sem-
mi nem valósult meg belõle. Visz-
szavonták a Zöld Zala projektet,
az uszoda építése elkezdõdött
ugyan, de 5,3 milliárd forint helyett
9,2 milliárdba fog kerülni. Az építé-
si költségek drágultak, munkaerõ-
hiány van, ez is hátráltatja a mun-
kát. Kitért az alsóerdei komplex tu-
risztikai fejlesztés mûszaki tartal-
mának módosítására. Mint mond-
ta, a célt nem sikerült elérni, mert
a turisztikai vonzerõt nem tudják
egyedi attrakciókkal bõvíteni. Így
az idegenforgalmi kínálat nem nö-
vekszik Zalaegerszegen. 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módo-
sításával nem értett egyet Kiss Ferenc, az MSZP képviselõje. Saj-
tótájékoztatójáén elmondta, elfogadhatatlan, hogy az inflációt je-
lentõsen meghaladó 8, illetve 11 százalékos mértékû legyen a díj-
emelés, amikor a nyugdíjak csak 2,7 százalékkal emelkedtek. 

MSZP: DÖNTÉSEKRÕL

ERÕSEBB A HONVÁGY
HAZATÉR A CUKRÁSZ OLIMPIKON

Több éves külföldi munka után hazaköltözõ cukrászmesterrel,
olimpiai ezüstérmessel, Takács Bernadettel beszélgettünk a miér-
tekrõl és hogyanokról. Fõleg azért, mert vannak még, akikben a
honvágy erõsebb az anyagi jobblétnél.

Hozzátette: a közgyûlés a szál-
ló üzemeltetésével a város tulajdo-
nában lévõ LÉSZ Kft.-t bízta meg
10 évre azzal, hogy évi 32 millió fo-
rintot az áfával együtt meg kell fi-
zetnie az önkormányzatnak. Dr.
Tóth László szólt az alsóerdei
sport- és rekreációs központ meg-
valósításáról is. Összesen 2 mil-
liárd 850 millió forint áll rendelke-
zésre. A négy évvel ezelõtt tervbe
vett fejlesztés az építõipari árak és
az idõközben megismert fejleszté-
si többletköltségek csaknem kettõ-
milliárd pluszköltséget jelentene.
Ezért a projekt megvalósítása so-

rán olyan elemeket építenek, ami-
ket a helyi lakosság ingyenesen
vehet igénybe sportolásra, kikap-
csolódásra. Rendbe teszik a volt
napközis tábort, a sportpályákat,
KRESZ-parkot és fogadóépületet
építenek, a gyerekek számára pe-
dig minden évszakban használha-
tó oktató sípályát, játszóparkot és
kalandparkot. Ezenkívül forgalmi
csomópontot is kialakítanak. 

Bali Zoltán frakcióvezetõ-he-
lyettes, a gazdasági bizottság el-
nöke a beszerzési testület múlt évi
munkájáról adott tájékoztatást. Je-
lezte: a közbeszerzésekkel kap-

csolatban az elmúlt évben jogor-
voslati eljárást nem kezdemé-
nyeztek.

Az adatokból kiderül: 49 fel-
adat ellátására kötöttek szerzõ-
dést, ebbõl 47 feladat ellátását
nyerték meg zalaegerszegi, illetve
zalai kötõdésû vállalkozások. A
múlt év folyamán eredményesen,
szerzõdéskötéssel lezárult eljárá-
sok száma 23 darab volt. 2018
decemberében Zalaegerszeg ön-
kormányzata a TOP-program 6
intézkedésén belül 31 darab hatá-
lyos támogatási szerzõdéssel
rendelkezik, melyek 14,8 milliárd
forint elnyert támogatásra vonat-
koznak. További EU-s támogatási
konstrukciókban az önkormány-
zat december 31-ig 0,3 milliárd fo-
rint összegû támogatási szerzõ-
dést kötött meg.

Takács Bernadett

A tavasz folyamán elkészül 600 millió forintos ráfordítással a
180 férõhelyes munkáshotel a Göcseji út és a Platán sor keresz-
tezõdésében. A felújításhoz 240 milliós hitel felvételére volt szük-
ség az 539 milliós állami támogatás mellett – fogalmazott sajtótá-
jékoztatóján dr. Tóth László, a Fidesz–KDNP frakció vezetõje. 

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN

Szerinte aggályos a vendéglá-
tóhely megközelítése, nincs meg-
felelõ parkoló, és a környéken na-
gyon sok oktatási intézmény van.
Így nem ajánlatos a vendéglátó-
egységben alkoholt árulni majd,
mondta.

Az Alsóerdei Sport- és Rekreá-
ciós Központ fejlesztésénél az ön-
kormányzati képviselõ szerint azok
a lényeges elemek kerültek ki, me-
lyek a turizmusfejlesztést szolgál-
ták volna. Az viszont pozitív, hogy
figyelembe vették a zalaegersze-
giek igényeit: lesz kerékpárút, köz-
világítás-fejlesztés, és rendben
lesz az egykori napközis tábor hely-
színe is. De mindez azt is jelenti,
hogy nem lesznek olyan „elemek”,
amiért a turisták Zalaegerszegre lá-
togatnának. Dr. Kocsis Gyula saj-
nálja, hogy a Zöld Zala projekt nem
lesz megvalósítva, a pénzt átcso-

portosítják más projektekhez, leg-
nagyobbrészt a Gébárti-tó fejlesz-
téséhez. Úgy gondolja, a Zala fo-
lyónak legalább egy része megújul-
hatott volna, nem felel meg ugyan-
is az igényeknek. Tudja, hogy a fo-
lyószakasz rendbetétele állami fel-
adat lenne, ezért kéri a városveze-
tést, tegyenek meg mindent ennek
a kérdésnek a megoldásáért.

Szólt a közbeszerzési testület
munkájáról is, dicsérve az elõter-
jesztés alaposságát, és megje-
gyezte, a gondokról sem feledkez-
tek meg az anyag készítõi. Megál-
lapítható, mondta, hogy az elmúlt
évben szinte minden zalai vállal-
kozást meghívtak a közbeszerzési
eljárás során. Ugyanakkor az is
látszik, hogy esetenként egy-két
pályázat érkezik csak, és sokszor
elsõ körben eredménytelen a köz-
beszerzés

EZE: LESZ PARKOLÓ?
A legutóbbi közgyûlés néhány döntésérõl szólt dr. Kocsis Gyu-

la, az EZE önkormányzati képviselõje. Sajtótájékoztatóján elõször
a Kovács Károly Tagkollégium „A” épületében lévõ fõzõkonyha
hasznosításáról mondott véleményt.

A Mi hazánk listavezetõje jelez-
te: mozgalmuknak van programja
az európai uniós választásokra, el-
lentétben a többi párttal. Már most
jól látszik, hogy két nagy tömb áll
egymással szemben: a Fidesz és
a NER-rendszer, valamint létrejött
az egységes balliberális tömb. A
Mi Hazánk Mozgalom egyik cso-
portosulást sem támogatja. Õk
harmadik alternatívaként jelent-
keznek, mint egy alulról építkezõ
szervezet, és a magyar nép érde-
keit kívánják képviselni. Bízik ab-

ban, hogy az õszi önkormányzati
választásokra is olyan program-
mal jelentkeznek, amely elnyeri a
magyar emberek tetszését.

ORSZÁGJÁRÁSON
A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László országjárásá-

nak zalaegerszegi állomásán elmondta: a májusi EU-választások
kampánya során végiglátogatja a megyéket, megyei jogú városo-
kat, hogy találkozzon az emberekkel és válaszoljon a kérdéseikre.
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4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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: 2019. 04. 24–25. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 03. 29., 04. 26. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. december 1-tõl 2019. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

Üveg: február, május, augusztus és november elsõ pénteki napja.

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: 9–12 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-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

BEJELENTKEZÉS:

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



– pánczélPetra –

Az északi fény ötlete egy újság-
cikk olvasása közben ugrott be
Mészáros Márta filmrendezõnek,
mint ahogy korábban az egész film
alapkoncepciója is. Egy osztrák
lapban jelent meg egy izgalmas
írás a II. világháború utáni négyha-
talmi megszállási övezetekrõl, illet-
ve arról, hogy 1945 után nagyon
sok gyerek nõtt fel, majd élt úgy,
hogy nem az volt az igazi apja, akit
annak hitt. Mert anyja vagy nemi
erõszak áldozata lett, vagy röpke
kaland után esett teherbe; ám ez ti-
tok maradt.

Ez alapozta meg az Aurora
Borealis – Északi fény címû ma-
gyar filmet, melyet 2017-ben látha-
tott elõször a közönség. A két idõsí-
kon futó családi drámát a közel-
múltban a Pszicho Filmklub ren-
dezvénysorozat keretében nézhet-
ték meg a zalaegerszegi nézõk. A
vetítés utáni közönségtalálkozó
vendégei Mészáros Márta filmren-
dezõ és Pataki Éva forgatókönyvíró
voltak, akikkel dr. Babrik Zsuzsan-
na pszichiáter, a filmklub vezetõje
beszélgetett a Keresztury VMK-
ban.

Pataki Éva elárulta: a film, illetve
még a forgatókönyv címe eredeti-
leg az volt, hogy „Született Bécs-
ben”. A kollégák körében ez nem
aratott túl nagy tetszést. A sztoriban
az egyik szereplõ, Anton (orosz
tiszt) karakterét formálták úgy, hogy
olyan távoli, északi helyrõl szár-
mazzon, ahol valami építészeti
vagy természeti ritkaság van, aho-
vá majd szerelmével el szeretné-
nek jutni. Ez lett a sarki vagy észa-
ki fény, vagyis az Aurora Borealis.
Ami végül a film címe is lett.

Mészáros Márta korábbi filmjei-
nek sorába szépen illeszkedik ez a

történet is, mert a rendezõt mindig
is a nõi sorsok, családi titkok, erõ-
szak és háború, illetve annak kö-
vetkezményei érdekelték. A filmrõl
a zalaegerszegi közönségnek azt
mesélte, ez nemcsak egy magyar,
hanem európai sztori is, hiszen ka-
tonák általi nemi erõszak minden-
hol történt. És nemcsak az oroszok,

hanem a német, angol, amerikai,
sõt francia haderõ bevonuló tagjai-
ra is jellemzõ volt ez a nõkkel
szembeni magatartás. A baj az,
hogy míg más nemzetek beszélnek
arról, hogy bizony a háború után
sok gyermek született nemi erõ-
szakból (amit aztán eltitkoltak elõ-
lük, sõt sokszor az egész közösség
elõl), nálunk ez máig tabu. Itthon
nincs az ilyen családi tragédiáknak
fóruma. Pedig ezekkel a traumák-
kal igenis foglalkozni kellene. Mert
meg kell tudnunk, hogy kik va-
gyunk.

Nem csoda, hogy épp Mészáros
Márta álmodott filmre egy ilyen tör-
ténetet, hiszen a rendezõ (aki im-
már 88. évét tapossa, de mint
mondja, érezni nem érzi a kort,

csak szörnyû kimondania) mindig is
tabudöntögetõ volt. Emiatt a kom-
munizmus idején már puszta léte is
provokálta az embereket és a kriti-
kusokat, míg külföldön hatalmas si-
kereket ért el. (Többek között a
Berlini Nemzetközi Filmfesztivál el-
sõ nõi Arany Medve-díjas rendezõ-
jét tisztelhetjük benne.) Az itthoni
hatalom szemét többek között pont
az szúrta, hogy nõi filmesként dön-
tögeti a már említett tabukat, ráadá-
sul „Nyugaton”. Viszont mivel gye-
rekkora egy részét a Szovjetunió-

ban töltötte, és ott is diplomázott
(szobrászmûvész apja, Mészáros
László Kirgíziába költözött család-
jával, ám koholt vádak alapján kivé-
gezték, majd nem sokkal késõbb
édesanyja is meghalt), mindig tu-
dott azzal védekezni, hogy „Elvtár-
sak, én Moszkvában tanultam!” Ez
adott némi – látszólagos védelmet
– de így is rengeteg rosszindulatú

pletyka keringett róla a fõvárosi
színházi és filmes közegben.

Azt meséli, hogy mivel korán ár-
vaságra jutott, filmjei afféle öngyó-
gyító eszközök is, amikben van ön-
életrajzi ihletés. Gyakran ábrázol,
jelenít meg soknemzetiségû csalá-
dokat, történeteket, ami szintén
nem véletlen. Õ maga is több or-
szágban élt: Szovjetunió, Magyar-
ország, Lengyelország, Franciaor-
szág. A magyaron kívül pedig hat
nyelven beszél. Itthon sokszor nem
voltak vevõk a filmjeire, így többet
Lengyelországban forgatott és mu-
tatott be.

Szerinte itthon kevésbé adnak
pénzt erõszakot ábrázoló, vagy po-
litikai, családi titkokat feltáró alkotá-
sokra. Úgy érzi: mi valahogy nem
szeretünk elszámolni a múlttal. A
lengyelek például sokkal jobbak eb-
ben. Az elmúlt évtizedek tapaszta-
latai alapján azt látja, hogy a „pénz-
osztók” és a politika mindig ugyan-
olyan: leginkább hülye. Az embe-
rek meg tûrnek. Õ filmjeivel már
annyi forradalmat csinált életében,
hogy többet már nem akar – fogal-
mazott. Lehet, hogy emiatt sokan
nem szerették, pedig õ csak azt
mondta el, amit életében és maga
körül látott. Persze vannak még for-
gatókönyv- és filmötletek a tarso-
lyában. Most például egy Déry Ti-
bor-novella feldolgozására készül.

A beszélgetésen természetesen
szó esett az Aurora Borealis fõsze-
replõjérõl, Törõcsik Mariról, aki már
nagybetegen – kóma után – forgat-
ta le a filmet. De ez nem látszik.
Mert õt az élteti, hogy játszhat. Sze-
relmi viszonyban van a kamerával.
A rendezõ és a színész csipkelõdõ,
régi baráti viszonyát jól jelzi, hogy
amikor levonultak a forgatási hely-
színre – egy igazi parasztházba –
Törõcsik felkiáltott: „Mészáros, Te
hova a francba hoztál engem?! Itt
fogok ülni egész nap a szobában?”
És igen! Ott ült, játszott, és átadta a
kamerának a lelkét.

– pet –

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár igazgatója a vendé-
geket köszöntve elmondta: „Az én
könyvtáram” országos rendez-
vénysorozat a megyei könyvtárak
együttmûködésével zajlik. A vidéki
intézmények munkáját a Szabó
Ervin Könyvtár koordinálja, mint a
„Múzeumi és könyvtári fejleszté-
sek mindenkinek” címû uniós pro-
jekt lebonyolítója.

A pályázat részeként úgyneve-
zett mintaprogramok létrehozásá-
val az óvodás- és iskoláskorú gye-
rekek tanulását segítik. Kiemelt fi-
gyelmet fordítva az olvasásfejlesz-
tésre, információkeresésre és
könyvtárhasználatra. Remélik,
hogy a program által minél több is-
kolát és rajtuk keresztül diákot tud-
nak megszólítani szerte a megyé-
ben. 

A pályázat részleteirõl Farkas
Ferenc, a Szabó Ervin Könyvtár
EFOP-projektirodájának szakmai
vezetõje szólt. Mint mondta: annak
ellenére, hogy egyre többször be-
szélünk arról, hogy az emberek
manapság nem olvasnak, vagy
nem úgy és annyit olvasnak, mint
régen, a könyvtárak még mindig
meghatározó résztvevõi a kulturá-
lis alapellátásnak. Az intézmé-

nyeknek összesen kétmillió re-
gisztrált olvasója van, és 440 ezer
14 év alatti diák látogatja az or-
szág könyvtárait. Persze a szak-
emberek tisztában vannak vele,
hogy újabb és újabb tartalmakkal
kell megtölteni a könyvtárakat ah-
hoz, hogy ne csökkenjen ez a
szám. Annál is inkább, mert a láto-
gatók manapság nem mindig ol-
vasnivalóért mennek a könyvtár-
ba. Egyre több ugyanis a különfé-
le rendezvények, kihelyezett tan-
órák, képzések, vetélkedõk, író-ol-
vasó találkozók száma.

Ebbe a sorba illeszkedik bele
Az én könyvtáram program is,
mely többek között arra keresi a
választ, hogy hogyan tudnak a
könyvtárak még több óvodást és
iskolást elérni. Illetve, hogy mind-
ehhez milyen segítséget tudnak
nyújtani maguk a könyvtárosok. A
program célja az is, hogy különfé-
le könyvtári szolgáltatások révén
támogassák, kiegészítsék a köz-
oktatásban zajló munkát. Így az
egyes rendezvények alkalmával
nagy hangsúlyt fektetnek az olva-
sásfejlesztésre, a digitális írástu-
dás közvetítésére, a tehetséggon-
dozásra vagy éppen a hátrányos
helyzetûek felzárkóztatására. Ez
utóbbit segíti például a Betû-
spagetti címû szövegértési foglal-
kozás, melyet kifejezetten a sajá-
tos nevelési igényû gyerekek fej-
lesztésére dolgoztak ki.

Az eseményen többek között
elhangzott: országos szinten ed-
dig 3600 szakember vett részt a
projekthez kötõdõ rendezvénye-
ken, és mintegy 2100 diák vállalta,
hogy kipróbálja a program során
kidolgozott könyvtári mintaprogra-
mokat.  Zala megyében öt minta-
program készült, ezeket a szakmai
nap keretében ismertették az
egyes könyvtárak képviselõi.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1928-ban a régi kvártélyház-

épület emeletráépítést, erkélyeket
és díszes homlokzatot kapott.

A következõ évtizedekben a
díszterem számos közéleti ese-
ménynek adott otthont, az épület
falai között több, országosan is-
mert politikus (miniszterelnökök,
miniszterek) és pártvezetõ is
megfordult. Az 1950-es években
– a vármegyék megszüntetését
követõen – az új tanácsrendszer
hivatali funkciói a Kosztolányi ut-
cai volt pénzügyigazgatósági
épületbe költöztek. A kvártélyház
felszabadult helyiségeibe ezután
különféle intézmények, vállalatok,
majd a rendszerváltozást követõ-
en cégek, egyesületek irodái köl-
töztek. 2007-tõl udvarán mûködik
a nyári színház is. Az épület-

együttes történetérõl 2009-ben
jelent meg egy kötet a Zala Me-
gyei Levéltár kiadásában (Kvár-
télyház – A zalaegerszegi új vár-
megyeháza története 1765–2008
címmel).

A mostani rekonstrukció ideje
alatt az egyes irodákban és a le-
véltárban is jórészt változatlanul
folyik a munka. Az utóbbi intéz-
mény részérõl ugyanakkor Káli
Csaba igazgatóhelyettes jelezte,
hogy a felújítás miatt a kutatószol-
gálat és vendégszoba-szolgálta-
tás elõreláthatólag május közepéig
szünetel. Az érdeklõdõket ezért
arra kérik, hogy az intézmény hon-
lapján (http://mnl.gov.hu/zml) tájé-
kozódjanak az aktuális hírekrõl.

A 600 millió forint összköltségû
felújítás a tervek szerint 2020 ta-
vaszáig tart.

– pet –

A világnapon a Griff társulatá-
nak most készülõ elõadását, a
Nyúl Karcsi a Vizslaparkban címû
bábjátékot is megnézhették az ér-
deklõdõk egy nyilvános próba ke-
retében. Az új elõadás részleteirõl
délután sajtótájékoztatón számol-
tak be.

Bartal Kiss Rita mûvészeti ve-
zetõ, a darab díszlettervezõje elöl-
járóban elmondta: az elõadás több
ponton is kötõdik Zalához. A mese
szerzõje Turbuly Lilla zalai szár-
mazású író, költõ, a történet a
Vizslaparkban játszódik, a rende-
zõ pedig Kolozsi Angéla, aki anno
a Griff egyik alapítótagja volt.

Az elõadással kapcsolatban
Kolozsi Angéla úgy nyilatkozott,
hogy az alapötletet egy valós szto-
ri adta. Pár éve a budapesti Ká-

rolyi-kertben húsvét után kitettek
egy nyulat, amit aztán az ottani kö-
zösség befogadott és gondozott.
Késõbb a nyúl emlékére egy szob-
rot is állíttatott a közösség. Turbuly
Lilla e megtörtént eset alapján írt
egy „alapmesét” (Rudi és Balta-
zár), mely egy nyúl és egy hajlék-
talan barátságáról szól. Ezt dol-
gozták át aztán Kolozsi Angélával
bábszínpadra, mégpedig úgy,
hogy a történet helyszínét áttették
a Károly-kertbõl a zalaegerszegi
Vizslaparkba.

A rendezõ szerint a mese végül
is bárhol játszódhat, mert egyete-
mes értékeket hordoz és hétköz-
napi problémákat tár fel. Szerepel
benne egy kitett nyúl, egy hajlékta-
lan férfi, egy nagymama kutyával,
egy roma kislány, egy titokzatos
parkõr és egy kisfiú anyukája.
Vagyis egy igazi városi közösség

ez, melynek tagjai azonban – fino-
man fogalmazva – elég nehezen
viselik egymást. Viszont a nyuszi
megmentése érdekében képesek
lesznek összefogni.

A Nyúl Karcsi a közös gondos-
kodás erejérõl, a befogadásról és a
pártfogásról szól, melyek fel tudják
oldani az emberek közötti feszült-
ségeket. Ha barátok nem is lesz-
nek, azért kicsit közelebb kerülnek
egymáshoz a történet végére. 

A rendezõ azt is elárulta: a nyúl
a Károlyi-kerti alaptörténet miatt
kapta a Karcsi nevet. A mesében
nagyon szellemes szövegek és
bábok vannak. Az egyes szerep-
lõk arca például az általuk hasz-
nált tárgyra (táskára) van ráappli-
kálva.

A Nyúl Karcsi a Vizslaparkban
címû bábjáték bemutató elõadásá-
ra március 30-án kerül sor. Az
egyes szerepekben B. Szolnok
Ágnest, Csepregi Napsugárt, Du-
na Orsolya-Rékát, Matola Norber-
tet és Szilinyi Arnoldot láthatjuk. A
darabhoz Csernák Zoltán Samu
szerzett zenét.

FELÚJÍTJÁK A KVÁRTÉLYHÁZAT

MINTAPROGRAMOKKAL
SZAKMAI NAP KÖNYVTÁROSOKNAK

A köznevelést támogató legújabb könyvtári szolgáltatásokkal
kapcsolatban rendeztek szakmai napot a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban. A találkozó egy európai uniós projekt kere-
tében megvalósuló, országos programsorozat részeként jött lét-
re. Az eseményre nemcsak a megye könyvtáraiból, hanem a fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtárból is érkeztek szakemberek.

Nyílt próbával és vendégelõadásokkal ünnepelte a Griff Báb-
színház a március 21-i bábszínházi világnapot. Az ünnep alkalmá-
ból Zalaegerszegen vendégeskedett a szatmárnémeti Harag
György Társulat Brighella Bábtagozata, akik a Mese a tálról és
kanálról címû elõadásukat hozták el a helyi közönségnek.

MESE A GONDOSKODÁSRÓL
NYÚL KARCSI A VIZSLAPARKBA JÖN

MINDIG TABUDÖNTÖGETÕ VOLT
MÉSZÁROS MÁRTA A PSZICHO FILMKLUBBAN

Mikor a történet összeállt, már biztos volt, hogy Törõcsik Marit
kérik fel a fõszerepre. Mint ahogyan az is, hogy kell valami északi
jelenség a sztoriba; valami vágyott, ritka hely, ahová az egyik
szereplõpár el akar jutni.

A díjat az „Egyre nõ az esély”
címû projekt keretében tavaly ad-
ták át elõször. A részletekrõl saj-
tótájékoztató keretében szólt
Gecse Péter alpolgármester, Zim-
borás Béla, a projekt szakmai ve-
zetõje és Szász András, a
Zalaszám ügyvezetõje. Az önkor-
mányzat a cím odaítélésével elis-
merését fejezi ki azon kis- és kö-
zép-, valamint nagyvállalatok

iránt, melyek családbarát módon
mûködnek, törekednek a munka,
a családi, illetve a magánélet ös-
szehangolását segítõ intézkedé-
sek fenntartására.

A díjazott vállalat elkötelezõdé-
se a családbarátság, a munka-ma-
gánélet egyensúlya és a nemek
egyenlõ esélyeinek biztosítása a
menedzsment mûködésében érez-
hetõ, több szinten tetten érhetõ.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
Az elmúlt héten adták át a városházán a „Zalaegerszegi család-

barát munkahely díj – 2018” elismerést. A kitüntetõ címre a város
önkormányzata a Zalaszám Informatika Kft.-t találta méltónak. 

Pataki Éva, Mészáros Márta és dr. Babrik Zsuzsanna

Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:

116-123
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HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRÕL
Magyarország Alaptörvénye értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon

nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A legutóbbi ülnökválasztásra
2015-ben került sor, az ülnökök megbízatása a Bjt. 216. § (1) bekezdése szerint 4 évre szól. 

A köztársasági elnök az általános ülnökválasztást 2019. március 7. és 2019. április 30. közötti idõtar-
tamra tûzte ki. 

A 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke hatá-
rozatban állapította meg. E határozat alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése az alábbi
bíróságokra választ ülnököt:

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete választja meg.

A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei
jogú városi képviselõ-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják
meg.

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSE
1. Ülnököket

– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok,
– a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok,
– a bíróság illetékességi területén mûködõ egyesületek (kivéve a pártokat) jelölhetnek.

2. A fiatalkorúak büntetõügyében eljáró bíróság (Járásbíróság, Törvényszék)
2.1. Pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú ne-

velési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A tantestületek nyugdíjas pedagógust is jelölhetnek.

2.2 Nem pedagógus ülnökeit (pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szol-
gáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkozta-
tását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek
sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy fõiskolai végzettséghez kötött
munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy) az egyesületek, a foglalkoztatá-
suk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint az õket a  munkakörükben foglalkoztató,
vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

3. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-
képviseleti szervei jelölik.

Ülnökjelölt lehet az a 30. évét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességét érin-
tõ gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû, és nem áll köz-
ügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
A munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel nem politikai tevékenység.

Jelöléshez szükséges dokumentumok:
1. „Bírósági ülnökké jelölés” nyomtatvány, mely a jelölõ személy/szervezet által kitöltött és aláírt.

A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróságra ülnökjelöléshez a 4/b. nyomtatvány, a közigazgatá-
si és munkaügyi bíróságra ülnökjelöléshez a 4/a. vagy 4/c. nyomtatvány kitöltése szükséges.

2. A jelöltnek a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata (5. sz. nyomtatvány),
mely többek között tartalmazza, hogy a jelölt az ülnökké válás törvényben meghatározott feltételei-
vel rendelkezik-e. (A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró ülnök esetén  azt is igazolni szükséges,
hogy a jelölt a törvényben /Be. 680. (5) bek./ meghatározottaknak megfelelõ képesítéssel rendelke-
zik, pl.: pedagógus-pszichológus diploma másolata stb.).

3. A jelöltnek a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, az ülnökké történõ megválasztásra jogo-
sult képviselõ-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéle-
tét, és azt, hogy nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt.
(A jelöléshez ezt a speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni).
Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilat-
kozat, valamint a bírósági ülnö kök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató a
www.zalaegerszeg.hu weboldalon a hirdetmények, pályázatok menüpontból letölthetõ, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. II. emelet 219. iro-
da) munkaidõben átvehetõ.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2019. április 11-i soros ülésén dönt a bírósági
ülnökök megválasztásáról.

A JELÖLÉS BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:
A jelölést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osztályára (Zala-

egerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. II. emelet 219. iroda) kell eljuttatni legkésõbb 2019. április 1. nap-
ján 16.30 óráig. 

A jelölést be lehet nyújtani személyesen vagy – a jelzett határidõig beérkezõleg – postai úton.
A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány 2019. április 9-én 16.00 óráig pótlólag benyújtható.

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ kérhetõ személyesen a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. II. emelet 219. iroda), vagy telefonon
(tel.: 06 92/502-199).

Zalaegerszeg, 2019. március 20.
dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ

Bíróság megnevezése Megválasztható ülnökök száma
Zalaegerszegi Járásbíróság 12 fõ ülnök

Zalaegerszegi Törvényszék 1 fõ ülnök

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9 fõ ülnök

HIRDETMÉNY
A ZALAEGERSZEGI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
vezetõje: dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ
székhelye, címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
telefonszáma: 92/502-102; 92/502-114; 92/502-199
faxszáma: 92/502-119
E-mail-címe: valasztas@zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2019. március 28-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2019. április 12. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. fsz. 8. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

226 7.684

A II/27. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

226 7.684 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ) 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:  teljes munkaidõ. 

A VEZETÕI MEGBÍZÁS IDÕTARTAMA:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2019. 08. 01–2024. 07. 31-ig szól. 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Zalaegerszeg, Kis u. 8.

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETÕI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
intézményvezetõi feladatok ellátása.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Illetmény és pótlék a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-
velési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet szerint. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• fõiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
• 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• szakmai önéletrajz,
• vezetési program,
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása,
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör 2019. augusztus. 1. napjától tölthetõ be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. ÁPRILIS 12.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását követõen a közgyûlés dönt. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚNIUS 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121-es telefon-
számon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
• Postai úton, 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. ). 
és
• Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu  e-mail-címen ke-

resztül.



– Minden sorozat egyszer meg-
szakad – hangoztatta Nemes Atti-
la, a ZTK FMVas csapatkapitánya.
– Az elmúlt években Világkupát

nyertünk, az Európa-kupát több-
ször, hazai szinten az elõzõ idény-
ben bajnokok lettünk. Úgy látszik,
a sors úgy gondolta, ideje véget
vetni nagy menetelésünknek. A
csapat most hullámvölgybe került.
Ellenfeleink közül fõleg a Szeged
remek formában van, és élnek is a
lehetõséggel. Egyértelmûen õk a
bajnoki cím esélyesei, miután mi
kikaptunk tõlük. Ráadásul Répce-
lakon is kikaptunk, így nagyon tá-
volra került a bajnoki címünk meg-
védése. Sportemberek vagyunk,
amíg matematikai esély van, küz-
dünk az aranyéremért. 

– Mi okozta a visszaesést?

– A vereségek hatására az ön-
bizalmunk megcsappant. Felnõtt,
dolgozó emberek vagyunk, egyre
nehezebb összeegyeztetni az

edzéseket a munkával. Nem ha-
gyunk ki tréningeket, de úgy ér-
zem, más dolgok is elvonják a fi-
gyelmünket és ez is rontja teljesít-
ményünket. Az apró momentumok
is lehetnek zavaróak, ha össze-
adódnak. Nem felejtettünk el te-
kézni, sajnos ilyen passzban va-

gyunk. Az elmúlt években Fortuna
is jobban mellénk állt. Idén például
a Vn-n egy fán múlott a négyes
döntõbe jutásunk. 

A Világkupa négyes döntõje
könnyebb sorsolást is jelentett vol-
na a BL-re...

– Így van, mondjuk elkerültük
volna a Szegedet.  Mára csak a
hazai bajnokság maradt számunk-

ra. A hátralévõ fordulókban
igyekszünk jól szerepelni. A
Szuper Ligában a Szeged
az utolsó fordulóban érke-
zik hozzánk, ha arra nem
lesz tétje  a mérkõzésnek,
akkor is le akarjuk gyõzni
õket. A veretlenségüket, ha
kell, az utolsó fordulóban
vesszük el.

– Az mennyire okoz za-
vart, hogy több játékos
nem Egerszegen, hazai
pályán készül a mérkõzé-
sekre?

– Lehet õket légiósnak
mondani. Amikor jól szere-
peltünk, akkor is így készül-
tek. A fontos meccsek elõtt
gyakoroltak itt. Nem ebben
látom a visszaesésünk okát. 

– A vereségek az SZL-
ben azt is jelentik, hogy a máso-
dik helyért is alaposan meg kell
küzdeniük…

– A Szeged minden bizonnyal
veri a vasi csapatot Répcelakon
is. Nekünk a két nagy riválist ha-
zai pályán le kell gyõznünk, akkor
ezüstérmesek lehetünk.

A TRIÓ Egerszeg ZTC rende-
zésében került lebonyolításra
az idei zalai tájfutóévad nyitó
versenye, a Zalai Tavasz Kupa.
A zalaegerszegi Alsóerdõben
megrendezett regionális rang-
listaversenyen mintegy 150 in-
duló mérhette fel, hogyan sike-
rült a téli felkészülés. A techni-
kás pályákon 9 egyesület spor-
tolói között több kategóriában
is szoros verseny alakult ki.

Zalai dobogósok. F10D: 1. Kaj
Huba Csaba, 2. Kolcsár Nimród,
3. Véber Dominik (mindhárom
TRIÓ Egerszeg ZTC). F12C: 1.
Czigány Mátyás (Göcsej KTFE),
3. Tiboly Boldizsár (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F12D: 1. Balogh
Lóránt, 3. Pádár Gergely (mind-
kettõ Göcsej KTFE). F14B: 1.
Tompos Gábor, 2. Bednárik Bo-
tond (mindkettõ TRIÓ Egerszeg
ZTC). F15–18C: 2. Nagy Bálint
Attila (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F16B: 1. Molnár Levente, 2. Mol-
nár Botond (mindkettõ TRIÓ
Egerszeg ZTC). F21B: 1. Csertán
András, 2. Takács Ticián (mind-
kettõ TRIÓ Egerszeg ZTC). F45B:
1. Mézes Tibor Sólyom (Göcsej
KTFE). N12C: 1. Molnár Csenge,

3. Czigány Emma (mindkettõ Gö-
csej KTFE). N12D: 1. Antal Kata-
lin (TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Büki
Hanna (Göcsej KTFE), 3. Lenner
Lili (Göcsej KTFE). N14B: 1. Tö-
rök Anna (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N15–18C: 3. Czebei Luca (Göcsej
KTFE). N16B: 2. Kolcsár Panna,

3. Antal Sára (mindkettõ TRIÓ
Egerszeg ZTC). N21B: 1. Császár
Éva (Göcsej KTFE), 3. Antal Virág
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N35B: 2.
Porgányiné Henrich Piroska
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N55B: 3.
Czigányné Bancsik Edit (Göcsej
KTFE).

Szombathelyen kiemelt kate-
góriájú súlyemelõversenyen – a
Savaria Kupa – VIII. Tóth Géza-
emlékversenyen – hatvanan in-
dultak el, a teljes hazai élme-
zõny, köztük a felnõtt-Eb-re ké-
szülõ férfi-, nõi és utánpótlás-
válogatott versenyzõk is.

A ZTE SK fiataljai közül Rácz
Gergõ az ifjúsági korosztály ab-
szolút versenyében a harmadik
helyen végzett. 

Az egyes súlycsoportok ered-
ményei.  Ifjúságiak. 61 kg: 1 Rácz
Gergõ 163 kg (70+93). Juniorok.
61 kg: 3. Rácz Dániel 175 kg
(75+100).

A ZTE SK versenyzõi számára
a következõ megmérettetés április
27-én Budapesten, a 2019. évi is-
kolás ob kiemelt verseny lesz.
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Alba Fehérvár–Zalakerámia

ZTE KK 89-84
(13-19, 24-22, 27-16, 25-27)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõ-
zés. Székesfehérvár.

Vasas Akadémia–ZTE NKK
57-60 (15-14, 14-22, 16-15, 12-9)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõ-
zés. Budapest.

Rákoshegyi VSE II–ZTE ZÁÉV
1:7 (3008-3293)

Szuperligás nõi tekemérkõzés.
Budapest.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC
6:2 (3552-3446)

Szuperligás férfi tekemérkõzés.
Zalaegerszeg.

Érdi VSE–Tarr Andráshida SC
3-2 (3-2) 

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.
Érd.

Egerben rendezték meg a
Diák II. kategória (2008–2009)
kötöttfogású birkózóverseny
országos döntõjét, amelyen
187-en indultak. Az országos fi-
náléba a Zalaegerszegi Birkózó
SE két sportolója jutott be. 

A 46 kilósok mezõnyében
Ruzics Milán valamennyi ellenfelét
technikai tussal verte és aranyér-
met szerzett. Az 50 kilósok mezõ-
nyében Németh Péter az ötödik
helyen zárt.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán, Geren-
csér Roland.

A Diák I. korcsoport országos
döntõjét március 30-án Zalaeger-
szegen, a Kölcsey-gimnáziumban
rendezik meg.

RUZICS ARANYÉRMES

SÚLYEMELÕÉRMEK VASBÓL

– Amikor elkezdtük a bajnoksá-
got, egyáltalán nem voltunk bizto-
sak, hogy ekkora elõnnyel lehe-
tünk elsõk – hangoztatta Domokos
Lajos edzõ. – Szerencsére gyor-
san összeállt a játékunk. Az NB I-es
juniorok ellen kissé botladoztunk,
a másodosztályú ellenfeleinket vi-
szont itthon is, idegenben is meg-
vertük.  Ennek köszönhetõ jó pozí-
ciónk. A rájátszásban is szeret-
nénk legyõzni õket.  

– Hosszú ideig gondolkodott
az országos szövetség a ráját-
száson. Milyen döntés szüle-
tett?

– Az NB II-es ellenfeleink ellen
játszunk még egy mérkõzést. Az
elsõ helyen végeztünk, így mind-
össze csak egyszer kell utaznunk
Szombathelyre. Ennyit jelent az
alapszakaszbeli kiváló szereplé-
sünk. 

– A másik két másodosztályú

csoportban is fölényesen vezet
a Szeged és a Miskolc. Az ér-
mek három csapat között dõl-
nek el?

– A dolog érdekessége, hogy a
rájátszás további részérõl még
nincsen döntés, azaz, hogy a há-
rom csoport bajnoka hogyan, mi-
lyen formában dönti el a feljutást
az NB I-be. Nekünk egy semleges
helyszín, tornarendszer lenne a
megfelelõ, mivel sem Miskolc,
sem Szeged nem a szomszédban
van.

– Az NB I-be hány csapat jut
fel?

– Egy biztosan. Nagy kérdés
lesz, ki vállalja, tavaly is csak a
gyõriek léptek a legmagasabb
osztályba.

– A ZTE még nem érett az  el-
sõ osztályra?

– Csapatunkban több idõsebb
játékos szerepel, akik mindössze

heti két edzéssel a másodosztályt
vállalják. Az élvonalat csak fiata-
lokkal nem lehet megoldani, de
ehhez a játékoskeretet bõvíteni
kell. Egy biztos, nem mi leszünk
azok a három csapat közül, amely
NB I-es akar lenni. Ehhez nem
adottak a feltételek. A bajnokság
elõtt az éremszerzés volt a cél. Az
már biztosan meglesz, a tervet va-
lóra váltottuk, a csapat kihozta ma-
gából a maximumot.

A CÉL MÁR TELJESÜLT A ZTE RK-NÁL
AZ NB I-HEZ NEM ADOTTAK A FELTÉTELEK

Az NB II-es röplabdabajnokság Nyugati-csoportjában a kapos-
vári juniorok mögött biztosan lett második a ZTE RK férficsapata.
A fiatalok visszatértek saját bajnokságukba, a másodosztályú
csapatok között pedig nagy fölénnyel az elsõ a ZTE. Egy esetle-
ges gyengébb rájátszás esetén is biztosan a csoport elsõ helyén
végez. 

SZEZONNYITÓ VERSENY A TÁJFUTÓKNÁL
NÉPES MEZÕNY A ZALAI TAVASZ KUPÁN

EGYSZER MINDEN SOROZAT MEGSZAKAD
NEM FELEJTETTEK EL TEKÉZNI A ZTK FMVASNÁL
Nem szerepel jól a tavaszi idény során a ZTK FMVas férfi szuper-

ligás tekecsapata. A zalaiakat az õsi rivális Szeged búcsúztatta a
Bajnokok Ligájában, ráadásul a hazai bajnokságban is kikaptak
tõlük. A másik hazai rivális, a Répcelak is megverte a zalaiakat, így
a bajnoki cím megvédése idén minden bizonnyal elmarad.



8 Hirdetés

2019. április 2. (kedd) 9.00–16.00 óráig

ARANY BÁRÁNY HOTEL
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.

Két napon át gyerekzsivajtól
volt hangos a zalaegerszegi ke-
leti vízmû, ahol a víz világnapja
alkalmából 600 kisgyermek is-
merhette meg a víztisztítás és
vízellátás folyamatát. A hagyo-
mányos nyílt nap megtartása
mellett a Zalavíz Zrt. idén is
rajzpályázatot hirdetett az óvo-
dások és az általános iskolások
körében, melynek ünnepélyes
díjkiosztóját március 22-én tar-
tották.

Az ENSZ 1993-ban döntött ar-
ról, hogy március 22-e a víz világ-
napja, melyet cégünk immár 17.
éve ünnepel meg – mondta Arn-
hoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-
vezérigazgatója. – Idén Vizet min-
denkinek! címmel hirdette meg a
nemzetközi szervezet a progra-
mot, amely elnevezést rajzpályá-
zatunk is viselte. A gyermekek ez-
úttal is nagyon kreatívnak bizo-
nyultak. Alkotásaikból kitûnt, hogy
mennyire fogékonyak a víz világ-
napjának üzenetére. A rajzpályá-
zattal és a nyílt nappal is a legfia-
talabb korosztály nevelése a cé-
lunk, hogy megismertessük azt a
folyamatot, melynek révén a tiszta
ivóvíz eljut a lakásokba. Az embe-
rek ugyanis természetesnek ve-

szik, hogy a csapot megnyitva
máris folyik a víz. 

Ez nincs így mindenütt a világ-
ban, hiszen a „Vizet mindenkinek!”
szlogen arra a súlyos problémára
mutat rá, hogy milliók élnek a világ-
ban úgy, hogy nincs számukra ele-
gendõ és megfelelõ vízmennyiség.

Hangsúlyozta: a Zalavíz Zrt.-
nek, mint közösségi tulajdonban lé-
võ közszolgáltatónak, fontos fel-
adata az is, hogy felhívja a lakos-
ság figyelmét a természetes vizek
védelmére a vízkészletek megõr-
zése érdekében. Csak így lehetsé-
ges, hogy a csapból tiszta, egész-
séges ivóvíz folyjon. Munkatársaik
azon is dolgoznak, hogy az elhasz-

nált víz tisztítva jusson vissza a fo-
lyókba, tavakba. Mint mondta, ezt
szolgálja a keleti vízmû rekonstruk-
ciója is, amely KEHOP-programból
valósul meg bruttó 4,7 milliárd fo-
rintból. Az itt megépülõ új víztisztító
mû ugyanúgy háromlépcsõs lesz
az egylépcsõs helyett, mint a nyu-
gati, amit korábban újítottak fel. Ez
azt jelenti, hogy az innen a hálózat-
ba kerülõ ivóvíz sokkal jobb minõ-
ségû lesz, és már minimális vas
sem lesz benne. Sajnos, az évtize-
dek alatt a vezetékekbe kerülõ vas
mostanra felgyülemlett, de szeren-
csére a projekt lehetõséget ad a
hálózat megtisztítására is. Továbbá
17 kilométernyi új vezetéket is le-

fektetnek. A fejlesztés a megye-
székhelyen kívül Zalaszentiván,
Zalaszentlõrinc, Bocfölde, Sárhida
és Alibánfa községeket érinti, és
összesen 68 ezer lakos ellátását
javítja. A rekonstrukció várhatóan
jövõ nyárra fejezõdik be. Megtud-
tuk, hogy a város lakossága a nyá-
ri csúcsidõszakban 14–15 ezer
köbméter vizet fogyaszt el, illetve
használ fel. Ezt a mennyiséget a
keleti és a nyugati vízbázis együtte-
sen tudja biztosítani.

A pályázatra több mint 90 rajz
érkezett be, melynek zsûrizésekor
figyelembe vették a kreativitást, il-
letve azt, hogy az adott pályamû
mennyire köthetõ a víz világnapja
idei szlogenjéhez.

Az ünnepélyes díjkiosztón
Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntõjében azt mondta, hogy a víz
olyan természeti kincs, melyre a
Földön mindenkinek szüksége
van. A víz õselem, amely a mitoló-
giában is megjelenik, gondoljunk
csak a vízözönre, vagy a megke-
resztelés rítusára. Köszönetét fe-
jezte ki a Zalavíz Zrt.-nek a víz vi-
lágnapjának rendszeres megren-
dezésért, majd arra biztatta a gye-
reket, hogy vigyázzanak a legfon-
tosabb értékünkre, a vízre. 

Beszédét követõen a polgár-
mester Arnhoffer András elnök-ve-
zérigazgatóval együtt adta át a do-
bogós helyezetteknek az oklevelet
és az ajándékot. 

A Zalavíz Zrt. idei rajzpályáza-
tának dobogós helyezettjei:

Óvodás korcsoport:
III. Angyal Zoltán, 7 éves,

Nagykapornaki Óvoda
II. Tóth Hanna, 6 éves, Zala-

szentgróti Óvoda
I. Erdei Lara Dominika, 6 éves,

Zalalövõi Óvoda
Általános iskola, alsós kor-

csoport
Különdíj: Horváth Richárd ne-

gyedikes, Öveges-iskola, Páka
III. Horváth Mira Indira másodi-

kos, Dózsa-iskola, Zalaegerszeg
II. Peszlen Márton harmadikos,

Ady-iskola, Zalaegerszeg
I. Krupa Boglárka harmadikos,

Ady-iskola, Zalaegerszeg
Általános iskola, felsõs kor-

csoport
III. Cmarits Adrienn ötödikes,

Dózsa-iskola, Zalaegerszeg
II. Gergely Csenge ötödikes,

Ady-iskola, Zalaegerszeg
I. Balikó Anna ötödikes, Öve-

ges-iskola, Páka

VIZET MINDENKINEK!
VÍZ VILÁGNAPI ESEMÉNYEK A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL


