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MEGÚJULT KISPÁLI
BEKÖTÕÚTJA

Kispáliban az elmúlt pénte-
ken átadták a zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpálya mellett húzó-
dó bekötõút úgynevezett hideg
remix eljárássál felújított 600
méteres szakaszát.

– AL –

Dr. Mosóczi László, a közleke-
déspolitikáért felelõs államtitkár
beszédében több információt
megosztott Zalaegerszeg és tér-
sége közúti fejlesztésével kapcso-
latban. Megemlítette, hogy a zalai
megyeszékhelyt az M7-es autópá-
lyával összekötõ M76-os gyorsfor-
galmi út 45 kilométeres szakasza
„okosútként” valósul meg, amely a
zalaegerszegi jármûipari tesztpá-
lyához kapcsolódva a közúti tesz-
telési lehetõséget biztosítja majd a
hagyományos és önvezetõ jármû-
vek fejlesztõi számára. Jelezte:
elõkészítés alatt áll az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg és
Körmend közötti szakaszának épí-
tése.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Új városi multifunkciós ren-
dezvény- és sportcsarnok meg-
építésére kapott lehetõséget a
magyar kormánytól Zalaeger-
szeg városa a Modern városok
program keretében. A kormány-
határozat szerint 715 millió fo-
rint központi költségvetési for-
rás áll rendelkezésre a 2024-
ben átadandó létesítmény kivi-
telezési dokumentációjának el-
készítésére, valamint a beruhá-
zás elõkészítésére – jelentette
be Zalaegerszeg polgármes-
tere. 

– Antal Lívia –

Balaicz Zoltán a jelenlegi sport-
csarnok elõtt tartott sajtótájékozta-
tón felidézte, hogy a 2015-ben Or-
bán Viktor miniszterelnökkel meg-
kötött Modern városok program-
ban számos olyan fejlesztést sike-
rült meghatározni, amelyek Zala-
egerszeg fejlõdése szempontjából
rendkívül fontosak. Idõközben a
kormánnyal egyetértve újabb ele-
meket tudtak belevinni a program-
ba, amelynek így része lett a
Mindszenty-iskolában épülõ torna-
és vívócsarnok, a BGE gazdálko-
dási karán az Innovációs és Tu-
dásközpont kialakítása, a Hevesi
Sándor Színház felújítása, vala-
mint a volt MMIK négycsillagos
szállodává való átalakítása. A pol-
gármester megemlítette, hogy a
közelmúltban elkezdõdött a város
közvéleménye által leginkább várt
beruházás, az új uszoda és városi
strand építése, ami már eredetileg
is része volt a Modern városok
programnak. Mint fogalmazott:
„ezek után a zalaegerszegi embe-
rek is úgy gondolták, hogy a soha
meg nem elégedés visz elõre”,
ezért újabb igényt vetettek fel: mi
lesz a sportcsarnokkal? A város
vezetésének erre reagálni kellett.

Ebbõl a szempontból kiemelkedõ
jelentõségû volt a miniszterelnök
május 20-i látogatása, amikor is
átadta a jármûipari tesztpálya elsõ
ütemét. Ekkor váltottak vele szót
az 1980-ban átadott sportcsarnok
igencsak elavult állapotáról. Ezt
követõen hamarosan megjelent
két kormányrendelet. Az egyik a
Modern városok program kiegé-
szítéseként határozta meg az új
multifunkciós rendezvény- és
sportcsarnok megépítését, míg a
másik arról rendelkezett, hogy a
kormány még az idén 715 millió
forintot biztosít a szükséges kivite-
li és engedélyes tervek elkészíté-
séhez.

Mint mondta, ez nagy megtisz-
teltetés a város számára, ugyan-
akkor nagy feladatot is jelent a
beruházás összetettsége miatt. A

régit ugyanis el kell bontani, miu-
tán mögötte felépítik az új rendez-
vény- és sportcsarnokot. A jelen-
legi helyén és a Plaza felõl parko-
lóhelyeket alakítanak ki. Ebbõl a
715 millió forintból terveztetik
meg továbbá a Balatoni út és a
Stadion út jelenleg lámpás ke-
resztezõdésében a körforgalmat,
valamint egy másik közlekedési
csomópontot az Ostoros-csar-
noknál.

Balaicz Zoltán a lakosság meg-
értését kérve arra hívta fel a figyel-
met, hogy a rengeteg adminisztrá-
ciós teendõ miatt reményeik sze-
rint csak 2022-ben kezdõdhet meg
a tényleges kivitelezés. 2024 lehet
az az év, amikor átadhatják a vá-
ros vadonatúj rendezvény- és
sportcsarnokát.

Vigh László országgyûlési

képviselõ, miniszteri biztos azt
emelte ki, hogy a rendezvény-
csarnok a nevében megjelenõ
funkció mellett a kosárlabdának
lesz a szentélye. Megilleti ez a
sportág, hogy olyan korszerû lé-
tesítménye legyen, ahová annyi
szurkoló fér be, amennyi be sze-
retne menni. Kitért arra is, hogy a
régi sportcsarnok felújítását azért
vetették el, mert annyiba került
volna, mint az új megépítése. Rá-
adásul így sem tudott volna mara-
déktalanul megfelelni a modern
elvárásoknak.

Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje azt
hangsúlyozta, hogy a fiatalok
megtartásában a munkahelyek, a
sportolási és a kulturális lehetõsé-
gek megteremtése rendkívül fon-
tos szerepet játszik.

A RÉGIT ELBONTJÁK, ÚJAT ÉPÍTENEK
ÚJ RENDEZVÉNY- ÉS SPORTCSARNOK LÉTESÜL ZALAEGERSZEGEN

– pet –

Egyáltalán hány ivókút van a
város területén, és milyen idõkö-
zönként ellenõrzik ezek vízminõ-
ségét – tettük fel a kérdést Gecse
Péter alpolgármesternek. Érdeklõ-
désünkre elmondta: az önkor-
mányzat mûszaki osztályának
nyilvántartása szerint a város terü-
letén nyolc ivókút található, me-
lyek közül kettõ képzõmûvészeti
alkotás is (az Európa téri Ivókút
Fischer György szobrászmûvész
munkája, a Deák téri „szarvasos”
kutat pedig Béres János szobrász-
mûvész készítette). Ezeken kívül
egyszerûbb „vízkifolyókat”, csapo-
kat találhatunk a Piac téren, az
Átalszegett utca 17–19. szám kö-

zött, valamit négy játszótéren is
(Bóbita, Balassi utcai, Erdész ut-
cai, Orsolya téri).

A nyolc ivókút minden évben
március 30-tól egészen október
25-ig üzemel, vizük pedig teljes

biztonsággal fogyasztható. A tava-
szi üzembe helyezést megelõzõen
ugyanis nemcsak kitisztítják õket,
hanem mintát is vesznek belõlük,
és csak negatív vízminta esetében
nyitják meg õket.

Az alpolgármester érdekes-
ségképpen azt is elmondta, hogy
Zalaegerszeg területén szép
számmal találhatunk még úgyne-
vezett közkifolyó kutakat is, ami
nem más, mint a klasszikus, kék
színû nyomóskút. Ezekbõl fél-
száznál is több mûködik a város-
ban, sõt a belvárosban is akad
belõlük néhány (például a Páz-
mány Péter utcában, az Arany
János úton, a Berzsenyi úton, a
Bíró Márton úton és a Rákóczi
úton is). Ezeket a Zalavíz üzemel-

teti az ivóvízhálózat részeként,
így ha megszomjazunk, ezek vi-
zébõl is bátran ihatunk. A város-
ban található szökõkutak vize vi-
szont nem alkalmas fogyasz-
tásra!

BÁTRAN IHATUNK
IVÓKUTAK ÉS KÉK SZÍNÛ NYOMÓS KUTAK

A nagy nyári hõségben üdítõ élmény lehet, ha szembe találko-
zunk egy hûs vizet adó ivókúttal. Persze ilyenkor sokakban felme-
rül a kérdés, hogy vajon biztonsággal lehet-e inni a kutak vizébõl,
vagy inkább csak egy frissítõ kéz- és arcmosásra használhatók?
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2 Közélet

A családi vállalkozás új szolgál-
tatásával a felnõttek mintegy 40
százalékát érintõ gerincfájdalom
ellen kívánja felvenni a harcot,
olyan speciális szenzoros edzés-
eszközökkel végzett terápiával,
amellyel a panaszokban leginkább
szerepet játszó, mélyen fekvõ háti
és hasi izomzatot lehet hatéko-
nyan edzeni. Az alkalmazott mód-
szer lényege, hogy a gerincbántal-
maktól szenvedõ beteg, illetve az
ilyen problémákat megelõzni
szándékozó egyén párhuzamosan
esik át egy szakorvosi és egy szá-
mítógépes diagnosztizáló felméré-
sen. A két eredmény alapján a
szakorvos és a gyógytornász tel-
jes mértékben egyénre szabott
izomzaterõsítõ vagy -lazító, meg-

elõzõ illetve gyógyító terápiát állít
össze. 

A megnyitón a magán gerincte-
rápiás központ szolgáltatásairól
Hajmási János és dr. Lákovics An-
na tájékoztatta a jelenlévõket.
Balaicz Zoltán polgármester is kö-
szöntötte a családi vállalkozást.

Süti- és tortasütés, csokolá-
dékészítés, kreatív feladatok és
jó játékok. Négy jó tipp a gyere-
kek megnyerésére. Sütivarázs-
táborba látogattunk.

– b. k. –

Az Új Nemzedék Közösségi
Térben kapott helyet a Sütivarázs
Kreatív Gyermektábor. A 7–15
éves korosztályt a belvárosba csá-
bítani a nyári hõségben nem oko-
zott nehézséget. Révén van mit
tenni-venni egész nap. A saját ké-
szítésû édességeket aztán otthon,
este, családi körben lehet elfo-
gyasztani. A program híre szájról
szájra jár: „van egy néni, aki na-
gyon szeret sütni”. Õ Visegrády
Anna cukrász, aki saját fia osztá-
lyában indította a gyerekprogra-
mot. Majd hamar befogadóra lel-
tek a közösségi térben, ahol a tan-
év során kéthetente vannak a kö-
zös sütések. Nagyobb ünnepek

elõtt még a szülõket is bevonják a
konyhai teendõkbe. 

– Nem túl kicsi egy 7 éves a
sütéshez?

– Nem, sõt van, aki hatévesen
jött hozzánk elõször, azóta minden
évben visszajár a táborba, és na-
gyon komolyan érdekli ez a dolog.
Hamar meglátszódik az ilyen egy-
értelmû érdeklõdés. A gyerekek

egyébként sokkal tájékozottabbak,
mint az életkorukból várható lenne
a sok internetes információ és te-
lefonos alkalmazás miatt – mond-
ta Visegrády Anna. 

– Inkább a sütõ-fõzõ szülõk
gyerekeit érdekli ez a lehetõség,
vagy akik otthon ilyent sosem
látnak. 

– Is-is. Mindkettõre van példa.

De akik otthon is sütnek általában
a palacsinta- és a piskótakészítés-
sel kezdenek.

– Hogyan épül fel a hét?
– Minden délelõtt sütünk, dél-

után játék van. Linzerrel kezdjük a
hetet, aztán jön a mézeskalács,
az én saját receptem alapján.
Majd torta és gyümölcstorta kö-
vetkezik, a hét utolsó napján pe-
dig „csokizunk”, csokoládéból ké-
szítünk édességeket. Megbeszél-
jük az alapokat, a hozzávalókat, a
díszítési lehetõségeket, a tészta-
gyúrás technikáját, vannak sütõ-
formák, de igyekszem minél több
teret adni a gyerekek kreativitásá-
nak. Sõt, ebbõl még én is
merítkezem, pontosan a fiatal ko-
ruk miatt sokkal fantáziadúsabbak
a kicsik. És mivel az alkotások
mindennap eltûnnek, emlékül szé-
pen dekorált, saját receptes füze-
tet is készítünk.

– És van még egy teljesen
egyedi játéklehetõség is.

– Igen, magam gyártotta tár-
sasjátékról van szó, melynek pro-
totípusát a táborozó gyerekek pró-
bálhatják ki elõször. A témához
kapcsolódik a játék, ugyanis süte-
ményeket kell készíteni, ehhez
összegyûjteni az alapanyagokat a
boltból. Viszont, ha odaég a süti,
indulhat újra a kör – tette hozzá
Visegrády Anna, aki közgazdász
szakmájának fordított hátat a mé-
zes sütemények világáért, s remé-
li, a gyerekek között is lesz olyan,
aki kedvet kap a szakmához. A
harmadik éve megrendezett tábor-
ban a sok visszatérõ tag is erre
enged következtetni. Amíg ez be-
következik, bõven lehet gyakorolni
abban a kis köténykében, melyet
minden résztvevõ gyerek ajándék-
ba kapott. 

Telekom mentõdrón flotta kezd-
te meg mûködését egy különleges
összefogás eredményeként a
vízimentõ mentõszolgálat, a
Telekom és a Duplitec Drone Kft.
közös programjával. A napokban
üzembe állított 3 speciális drón al-
kalmazásával a bajba jutók gyor-
sabban, új módszerekkel kaphat-
nak segítséget. Hatékonyabbá vá-
lik a felderítés, valamint életmentõ
eszköz helyszínre juttatása is bizto-
sítható légi úton. A drónok az indí-
tástól akár 5–8 kilométerre is képe-
sek elrepülni, amikor bevetésüket a
vízimentõk indokoltnak tartják. 

Két hõkamerás drón speciális
kommunikációs rendszerével, ka-
merájával 8 kilométeres távolság-
ból is képes nagyfelbontású felvé-
teleket továbbítani a kezelõsze-
mélyzetnek, amely a kutatást és a
mentésre való felkészülést könnyíti
meg. A drónok képesek a nádasok
területeit is felkutatni, amely hagyo-
mányos eszközökkel lényegesen
körülményesebb. A felvételek szük-
ség esetén továbbíthatók a

vízirendészethez vagy a mentés-
ben részt vevõ más készenléti
szervekhez. A légi gépeken elhe-
lyezett több mint 100 decibeles
hangszórók segítségével a vízen
bajba jutott embereket élõben lehet
irányítani, vagy éppen biztatni, krí-
zishelyzetben az emberi kapcsolat
tudata és a biztató szavak is élet-
mentõk lehetnek. A másik típus
életmentõ eszköz eljuttatásában áll
rendelkezésre. Egy speciális, auto-
matikusan felfújódó Restube nevû
mentõeszközt tud a drón a bajba

jutott emberek közvetlen közelébe
szállítani, kioldószerkezetével a
megfelelõ helyen azt ledobja.  

– A technológiai fejlõdés elérte
azt a szintet, hogy ezek az automa-
ta eszközök valóban az életmentés
és a biztonság szolgálatába állítha-
tók. Nagyon örülök, hogy a partne-
reink segítségével elindíthatjuk ezt
a ma még különlegesnek számító
rendszert. Ezzel az együttmûkö-
déssel a magyarországi vízimentés
nemzetközi összehasonlításban is
az élvonalba kerül – mondta az át-
adás kapcsán Bagyó Sándor, a
Vízimentõk Magyarországi Szak-
szolgálatának elnöke. 

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

INFORMATIKAI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen elõélet
– cselekvõképesség
– felsõoktatásban szerzett mûszaki, informatikai,

informatikatanár, számítástechnika-tanár szak-
képzettség; vagy felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség és ügyvitelszervezõ, informatikus,
programtervezõ, programozó, rendszerszervezõ
felsõfokú szakképesítés

Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
– közigazgatási alap- és szakvizsga

Ellátandó feladatok:
– informatikai rendszerek mûködõképességének

biztosítása
– informatikai segítségnyújtás
– felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése
– javaslattétel a számítástechnikai beszerzések,

programok fejlesztésére
– hardver- és szoftvernyilvántartások vezetése
– informatikai szabályzatok, utasítások elõkészítése

Elvárt kompetenciák:
– nyitottság a legújabb informatikai megoldások

megismerésére és alkalmazására
– rendszerszemlélet 
– problémafelismerõ, -elemzõ és -megoldó készség

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a 45/2012. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékle-

tében meghatározott formátumú önéletrajzot
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ

által hitelesített másolatát
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 15.

A munkakör 2019. október 1-tõl tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt kö-

vetõen a jegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztvi-

selõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonat-
kozó önkormányzati rendelet alapján történik.

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város
címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900, Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19.), vagy e-mailben a
szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell
benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Zsupanek Péter önkormányzati osztályvezetõtõl kér-
hetõ (92/502-114).

SÜTIVARÁZSTÁBOR GYEREKEKNEK
LINZERREL KEZDENEK, MAJD JÖN A TORTA

DRÓNOS MENTÉS A BALATONON
SEGÍTI A VÍZIMENTÕK MUNKÁJÁT

Csúcstechnika segíti a Balatonon a Vízimentõk Magyarországi
Szakszolgálata munkáját. 

Az országban egyedülálló modern és hatékony gerincterápiá-
val áll rendelkezésre a Gerincterápiás Központ, ami az elmúlt hé-
ten nyílt meg a kertvárosi HagymaGym edzõteremben. 

MODERN GERINCTERÁPIA



3Aktuális

VOKSH OKTATÁSI KFT.
AKTUÁLIS KÉPZÉSI AJÁNLATA:

DIÁKOK, FIGYELEM!

· 2019. 07. 15-én: 8.00
SZEMÉLYGÉPKOCSIVEZETÕ „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAM
GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL!

· 2019. 08. 05. 13.00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2019. 07. 25., vizsga. 2019. 08. 10.)

· 2019. 08. 26. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ 
az alábbi szakmairányokban:

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 

– Emelõgépkezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;

– Földmunka,-rakodó- és szállítógépkezelõ E-000883/2014/A002;

– Útépítõ,- és karbantartógép E-000883/2014/A004;

– Energiaátalakító-berendezés kezelõje E-000883/2014/0005;

– Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje E-000883/2014/A006;

– Alapozás, közmû és fenntartási -gép kezelõ E-000883/2014/007;
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:

• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!

• TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító; 

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kormány idei döntése alap-

ján a Zalaegerszeg–Rédics és
Lendva vasútvonal tervezése is
megkezdõdött. A falusi összekötõ
és bekötõutak felújítását évente
50 milliárd forinttal támogatja a
kormány a Magyar falu program-
ban. Zala megyében ennek elsõ
ütemében 7 útszakasz, összesen
több mint 13 kilométeren újul
meg. Példaként említette a Za-
laegerszeg–Pórszombat össze-
kötõ utat, melynek közel egy kilo-
méteres szakaszát Teskánd és
Dobronhegy között teszik rend-
be. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy az igencsak rossz álla-
potú útszakasz felújításával régi
vágya teljesült Kispáli lakosainak.
A megmaradt útszakasz rekonst-
rukciója sem marad el. Elõtte

azonban meg kell várni a jármû-
ipari tesztpálya építésének befeje-
zését, mert oda még több ezer
tonna követ hordanak be.

Az átadási ünnepségen Hor-

váth Zsuzsanna, Kispáli polgár-
mestere mellett részt vettek a kör-
nyezõ települések vezetõi is, vala-
mint Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere. 

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
A ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ OKTATÁSÁÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Kura-
tóriuma 2019. május 15-i ülésén fogadta el egyhangúlag a
2018-as évrõl szóló közhasznú jelentést.

Szervezetünk fõ célja, hogy minden tõle telhetõ anyagi és
szellemi segítséget megadjon a Zalaegerszegen mûködõ felsõ-
oktatási intézmények fejlesztéséhez. 

A Közalapítvány jegyzett tõkéje 500 E Ft. A Közalapítvány a
2018. évben mûködési kiadásainak fedezetére Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzatától 68.000 E Ft, cégektõl
5404 E Ft támogatást kapott. Az SZJA 1%-ból kapott támoga-
tás öszszege 156 E Ft. A kiadások között szerepel a zalaeger-
szegi mechatronikai mérnökképzés mûködtetése 22.000 E Ft-
tal, közös egyetemi diáknapok, gólyabálok, valamint ösztöndí-
jasok támogatása 18.390 E Ft-tal és PhD és MSc programban
részt vevõk támogatása 1361 E Ft-tal. 

A közhasznú jelentés bárki számára megtekinthetõ a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány székhelyén
(Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u. 17–19., negyedik emelet,
417-es szoba), illetve a szervezet honlapján:
www.zfok.zalaegerszeg.hu.

A támogatásokat ezúton is nagyon köszönjük! 

MEGÚJULT KISPÁLI BEKÖTÕÚTJA
ZALAEGERSZEGET IS ÉRINTIK A TÉRSÉGI ÚTFEJLESZTÉSEK

Balaicz Zoltán, Horváth Zsuzsanna, dr. Mosóczi László, Vigh László
és Barabás Miklós, a kivitelezõ cég ügyvezetõje

– pet –

Az Infrastrukturális fejlesztések
Zalaegerszegen címû projekt
landorhegyi helyszínén Balaicz
Zoltán polgármester és Makovecz
Tamás, a körzet önkormányzati
képviselõje tartottak sajtóbejárást.
Az eseményen részt vett Flaisz
Gergõ, a VMK igazgatója is.

A polgármester elmondta:
1982-ben épült a Városi Mûvelõ-
dési Központ és az elõtte álló tér.
2004-ben az épületen történt re-
konstrukció, de az akkori költség-
keretbe már nem fért bele a tér és
az intézmény felé vezetõ lépcsõ-
sor felújítása. Ez utóbbiak mosta-
náig várattak magukra. Az állami
támogatásnak köszönhetõen, a
következõ hónapokban, mintegy

298 millió forint ráfordítással telje-
sen átalakul a VMK tere. A hely-
szín környezetében pedig – önkor-
mányzati forrásból, mintegy 20
millió forintos költséggel – folytató-
dik a Landorhegyi út szennyvízre-
konstrukciója is.

A kialakításra váró térrel kap-
csolatban elhangzott: tulajdonkép-
pen 1982 óta nem nagyon történt
változás, így már nagyon ráfér a
felújítás. Az aszfalt- és betonbur-
kolat töredezetté vált, a támfalak
elöregedtek, az utcabútorok pedig
hiányossá váltak az évtizedek
alatt. Az intézmény elõtti rendezet-
len parkolások pedig gyakran ano-
máliákhoz vezettek.

A VMK elõtti tér több funkcióval
is bír, hiszen egy keresztezõdés-
ben helyezkedik el, ezért a gyalo-

gos átmenõforgalma nagy, az in-
tézményt szintén sokan látogatják,
másrészt pedig az itt élõk számára
pihenõ- és gyülekezõhely is.

A sajtóbejárás idején épp a
bontási munkák zajlottak (a lép-
csõsornak már nyoma sem volt). A
következõ hetekben pedig új köz-
világítási hálózat, térkõburkolat,
ülõpadok, hulladékgyûjtõk, kerék-
pártárolók és a helyszínhez illesz-
kedõ kandeláberek kerülnek kiala-
kításra. De új növényeket is ültet-
nek a környezetszépítés jegyé-
ben.

A szakemberek szerint a mun-
ka nehézségét a landorhegyi vá-
rosrészre jellemzõ szintemelke-
dés/szintkülönbség adja, ám ezek
kényelmes lépcsõk és rámpák se-
gítségével leküzdhetõk lesznek.
Még kerekes székkel, vagy baba-
kocsival közlekedõk számára is
könnyebb lesz az épületbe jutás. 

Makovecz Tamás önkormány-

zati képviselõ mindehhez hozzá-
tette: örül az arányos városfej-
lesztésnek, és hogy nem minden
beruházás csak a belvárosra és a
Kossuth utca vonzáskörzetére
koncentrálódik. Ez a törekvés jól
látszik már a Landorhegyen is,
mely az elmúlt idõszakban mint-
egy 2 milliárd forintnyi fejlesztési
támogatást kapott. Többek között
iskolák, óvodák és más intézmé-
nyek, valamint utak, járdák újultak
meg.

A VMK elõtti tér várhatóan nyár
végéig elkészül.

KÉNYELMES LÉPCSÕK ÉS UTCABÚTOROK
A NYÁR FOLYAMÁN MEGÚJUL A VMK ELÕTTI TÉR

Mintegy 318 millió forint összköltséggel megújul a Keresztury
VMK elõtti lépcsõsor és tér, valamint a beruházás keretében sor
kerül a Landorhegyi utca szennyvízcsatorna-rekonstrukciójára is.

Várostörténettel, vagy a helyi
építészeti örökséggel kapcsola-
tos rendezvényeken sokszor el-
hangzik, hogy az 1924-ben épült
zalaegerszegi postapalota a vá-
ros szinte egyetlen szecessziós
stílusú középülete.

– pet –

A belváros eme impozáns és jel-
legzetes építménye a minap beke-
rült a helyi értéktárba. A Zalaeger-
szeg Turizmusáért Egyesület, vala-
mint a Tourinform-iroda jóvoltából
ugyanis, 2019-ben újabb hat külön-
legességgel bõvült a lista. Tuboly
Andrea irodavezetõ, az egyesület
titkára lapunknak elmondta: a pos-
tapalota mellett idén a Bóbita ját-
szótér, a kockás liliom, Németh Já-
nos keramikusmûvész munkássá-
ga, a Szent Anna-kápolna és an-
nak környezete, valamint a Virágos
Zalaegerszeg elnevezés és foga-
lom került be a település értékei kö-
zé. Ezekkel együtt immár harminc-
négy elembõl áll a helyi értéktár.

Az egyesület még 2016-ban tûz-
te ki célul, hogy az értékek számba-
vétele és az identitástudat erõsítése

céljából minden esztendõben újabb
elemekkel bõvítik a listát. A javasolt
értékek bekerülésérõl az egyesület
elnöksége szavazással dönt. 2016-
ban, elsõ körben, a város TOP15
idegenforgalmi nevezetességeit vá-
lasztották (többek között az Azále-
ás-völgyet, a csácsi arborétumot, a
TV-tornyot, a skanzent és a zsina-
góga épületét is). Azóta számos
elemmel bõvült a lista.

Az irodavezetõ elárulta: a javas-
latokat az Értéktár Bizottsághoz
kell minden évben benyújtani, amit
komoly adminisztrációs munka elõz
meg. Ajánlásokat, fotókat, videókat

is kell a grémium elé tárni. Ezt a fel-
adatot a Tourinform-iroda munka-
társai látják el.

A települési értéktár csupán az
út eleje, hiszen egy-egy elem a
nemzeti értékpiramis tetejére is el-
juthat. A megyei és országos érték-
tárba kerülés után – errõl külön
szakbizottságok döntenek – akár
hungarikummá is válhat egy adott
érték. Persze hosszú az út odáig...

A postapalota háromszintes
épületét a szecessziós stílusje-
gyek, valamint a homlokzaton talál-
ható Zsolnay-kerámiadíszek miatt
választották a helyi értékek közé.

A POSTAPALOTA HELYI ÉRTÉK LETT
ÚJABB HAT ELEMMEL BÕVÜLT AZ ÉRTÉKTÁR



– b. k. –

Nagy Kata budapesti szárma-
zású, és 13 éve él Zalaegersze-
gen, három gyermeket nevelnek a
férjével. Angoltanítással kezdett,
majd mára fõként az online vállal-
kozások a területe (brandépítés,
arculattervezés, webes grafika),
ebben tud segítséget nyújtani.
Mert bár a tagok valamennyien az
üzleti életben érintettek, mégsem
versenytársakként vannak jelen
egymás életében, hanem a többie-
ket tapasztalatokkal, ötletekkel,
szakmai vagy emberi vonatkozású
problémákban támogatják. S
mindezt ingyenes konzultációk, ta-
lálkozók alkalmával. 

– Azoknak is ajánlom ezt a cso-

portot, akik még útkeresõk, mert
mindenki jó valamiben, de erre rá
kell ébredni. Tehát már azoknak is,
akik még el sem kezdték a konkrét
vállalkozást. A fõ célcsoport a kez-
dõk, akiknél a többiek néhány
vagy több lépéssel elõbbre járnak,
és meg tudják osztani velük a sa-
ját tapasztaltiakat. Illetve lehet,
hogy valaki az offline világban már
sokat letett az asztalra, online vi-
szont még újonc, vagy olyan jelle-
gû a vállalkozása, hogy ez csak ki-
egészítõ része lehet a tevékeny-
ségének, de szeretné magát ké-
pezni e területen – mondja Nagy
Kata.

– Hogy lehet kikerülni a kon-
kurenciaharcot üzletasszonyok
között?

– Nekem a konkurenciáról
megvan a véleményem. Bár sokan
vagyunk, de mindenkinek megvan
a saját értékrendje, stílusa, sze-
mélyisége, egyénisége informá-
ciómennyisége, hitelessége, kom-
munikációs stílusa, megjelenése,
szaktudása. Azok fognak hozzá

csatlakozni, akik ezzel szimpati-
zálnak, akiknek pont arra van
szükségük, amit õ kínál. Kár azok-
kal foglalkozni, akiknek nem a te
vállalkozásod jön be. 

– Kik csatlakozhatnak?
– A csoportunk zárt, de bárkit

szívesen látunk sorainkban. Egy-
egy adott problémát beszélünk
meg a közösségi oldalon, illetve
havonta egy kávézós, személyes
találkozón. Egymást biztatjuk, se-
gítjük, hogy megtegye a következõ
lépést, akármilyen kicsit is, mert
lehet, ez ad lökést a továbbiakban.
Motiváló a hozzáállásunk, hogy
igenis meg kell tenni valamit, ak-
kor is, ha esetleg kívülesik a kom-
fortzónán. A saját bõrünkbõl per-
sze nem lehet kibújni, de egy tá-
mogató csoport, ahol hasonlók az
értékek, de többfélék a nézõpon-
tok, ebben sokat tud segíteni. Mert
sokfélék vagyunk amellett, hogy
az alap élethelyzetünk hasonló,
azaz össze kell hangolni a családi
életet a saját vállalkozással, ami
nem könnyû. Persze lehet, hogy
valaki egyedül is meg tudja oldani
a gondjait, de a többségnek jól jön
a segítség. 

– A tavaly októberben kezdõ-
dött online és offline találkozá-
sok mellé most már sportos
program is felsorakozott.

– Igen, egy gyalogos erdei túrát
tervezünk. De gondolkodom kitar-
tást igénylõ sporton, mint például a
félmaraton teljesítése. Olyan sok a
hasonlóság ennek teljesítése és a
vállalkozás között. El akarjuk kez-
deni. Eleinte össze-vissza szenve-
dünk. Felteszed a kérdést, hogy
miért szenvedsz, és miért nem
megy? Ügyelni kell, hogy milyen
gondolatok vannak ilyenkor a fe-
jedben. Ezerszer abba akarod
hagyni, mégis mész tovább. Aztán
jönnek a kicsi eredmények meg a
különbözõ segítõ vagy gátló körül-
mények, megakadások. Ilyenkor
jó a csoport, amely tovább segít,
tovább menni, újabbat lépni. Mind-
ezt egy biztonságos körben. Ez a
mompreneurs anyukák köre. 

4 Kitekintõ

– b. k. –

Több mint 10 éve, hogy hely-
színt váltott a bolt. A város egy for-
galmasabb pontjára kerültek, bár a
népszerûségük a régi helyen is
nagy volt. Mostanában több új ak-
ciónak is részese a könyvesház.
Így a közelmúltban rendezett Art'Z
Fesztiválon D. Bencze Erzsébet
zalaegerszegi költõnõ második
verseskötetének bemutató- és de-
dikálóhelyeként jegyezték, és
meghosszabbított nyitvatartassál
álltak az érdeklõdõk rendelkezésé-
re. Elsõ alkalommal nyitottak ezzel
a fesztiválok irányába. Az ilyen tí-
pusú lehetõséget még át kell vinni

a köztudatba, de a színvonaleme-
léshez már így is hozzájárultak.
Egyéként a boltban megtalálhatók
a helyi szerzõk kötetei, kiemelten a
Pannon Írók Társaságának mûvei.

A kultúra mellett jótékonysági
akcióhoz köthetõ a bolt neve újab-
ban, a Reformáló Egyesület kez-
deményezéséhez csatlakozva
adománygyûjtõ ponttá váltak.
Vagyis rászoruló gyerekek számá-
ra lehet itt leadni megunt vagy ki-
használatlan iskolatáskát, tolltar-
tót, tornazsákot, tanszereket,
egyéb, még jó állapotú és használ-
ható iskolai felszerelést. 

S még egy érdekesség a bolt
életébõl. Mivel a dolgozók mind-

egyike állatbarát, 2018 óta kutya-
barát hellyé vált a könyvesház. Így
egyre több gazdi ejti sétája során
útba a könyvpiacot, s míg lapoz-
gatnak, nézelõdnek, a klímás he-
lyiségben várakoznak mellettük a
jól nevelt négylábúak, tájékoztatta
lapunkat Horváth Norbert üzletve-
zetõ. Hozzátette, bár a könyvfor-
galmazás manapság nem könnyû
kereset, szerencsére nincs nálunk
uborkaszezon. Még nem csengtek
le a könyvheti újdonságok, mellette
az útikönyvek, a kötelezõ olvasmá-
nyok és a könnyedebb regények
idénye van. S bár a digitális világ
térhódítása érezhetõ az offline
könyv világban, törzsvásárlókkal
büszkélkedhetnek. S a modern kor
igényeihez alkalmazkodva a saját
online könyvesboltjukból rendelt
könyvek átvevõpontjaként is szol-
gálnak. 

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester fel-
idézte, hogy július elseje 1992 óta a
magyar egészségügy napja, mi-
után 1818-ban ezen a napon szüle-
tett Semmelweis Ignác magyar or-
vos. Az „anyák megmentõje”, aki ki-

emelkedõ szerepet játszott a gyer-
mekágyi láz leküzdésében. Mint
mondta, ezen a napon országszer-
te, így Zala megyében és Zalaeger-
szegen is köszöntik azokat, akik
sokat tesznek az emberek egész-
ségéért, illetve gyógyításáért. A vá-
ros elkötelezett az egészségügyi
alapellátás fejlesztésében, melyre
az elmúlt idõszakban 353 millió fo-
rintot fordítottak, felújítva a felnõtt
és házi gyermekorvosi rendelõket,
a védõnõi szolgálatokat, valamint a
központi ügyeletet. Jelezte, hogy a

város egy újabb pályázaton közel
200 millió forintos támogatást nyert
el, melybõl további három praxis
újulhat meg az elkövetkezõkben. 

A folytatásban kitüntetéseket
adott át Vadvári Tibor alpolgármes-
terrel, amellyel dr. Batka Jenõ házi
gyermekorvos, Tóth Éva asszisz-

tens, Nagyváradi Szilvia védõnõ,
dr. Csókáné dr. Vadvári Ágnes fog-
szakorvos és Szabó Lászlóné asz-
szisztens kimagasló szakmai mun-
káját ismerték el. A Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara me-
gyei szervezetének kitüntetését
Krajczár Jánosné védõnõ vehette
át. A rendezvényen mások mellett
részt vett Velkey Péter, a polgár-
mesteri hivatal humánigazgatási
osztályának vezetõje, valamint
Zimborás Béla osztályvezetõ-he-
lyettes.

NINCS UBORKASZEZON
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK A KÖNYVESHÁZBAN

Nincs uborkaszezon a Simon István Könyvesházban. A leg-
újabb könyvek beszerzése, a törzsvásárlók igényeinek kielégíté-
se mellett mostanában egyéb kulturális és jótékony akciókkal is
beírják nevüket a város életébe.

VÁLLALKOZÓ ANYUKÁK KÖZÖSSÉGE
A TÖBBSÉGNEK JÓL JÖN A SEGÍTSÉG

Egy Svájcban élõ magyar származású, gyermekes vállalkozó
hölgytõl, Dellemann Erikától származik az ötlet, hogy közösség-
ként segítsék egymást a saját vállalkozás és a gyereknevelés fel-
adatait egyaránt megoldani kívánó nõk. Az elõször külföldön,
majd Magyarországon is kialakuló csoportoknak már van zala-
egerszegi ága is. Ennek vezetõjével, Nagy Katával beszélgettünk.

Nagy Kata

KITÜNTETÉSEK
A SEMMELWEIS-NAPON

Az egészségügyi alapellátásában dolgozókat köszöntötte a
Semmelweis-nap alkalmából a város önkormányzata. Az ünnep-
ségen hatan részesültek kitüntetésben magas színvonalú munká-
juk elismeréseként.

A képen elöl, balról jobbra: Tóth Éva, dr. Csókáné dr. Vadvári Ágnes,
dr. Batka Jenõ, Szabó Lászlóné és Krajczár Jánosné. Hátul, balról
jobbra: Vadvári Tibor, Nagyváradi Szilvia, Szekérné Büki Erzsébet ka-
marai alelnök és Balaicz Zoltán.



– b. k. –

A restaurálást végzõ Tompa Já-
nos Csaba szobrász elmondta, a
XIX. századi keletkezésû, a
levéltár bejárata feletti szoborcso-
port eléggé romos állapotban volt
már. Korábban történt rajta nem
teljesen szakszerû javítási munka,
felületi sérülések és omladozás
volt jellemzõ a díszre. Az eredeti
mûkõ teljesen szétesett, ezért en-
nek alapján készült el újra a címer.

A korabeli címerekre jellemzõ jel-
képek találhatók a két nõi alakon,
így olajág, búzaköteg, nyírfaág. 

Egyedi gipszminta alapján szi-
likon öntõformában szálerõsíté-
ses finom betonból készült el újra
a mûalkotás, mely a remények
szerint idõtállóbb lesz, mint az
eredeti volt. Az alkotó elmondta,
jól sikerült az öntvény, egy hét
száradás után érkezhetett Gyõr-
bõl a megyeszékhelyre a mû. Az
egész alkotási folyamat egy hóna-

pig tartott. A szoborcsoport az
eredetivel szinte teljesen meg-
egyezõ, kisebb praktikus változta-
tások történtek, illetve a hiányzó
részeket a fantázia és szakmai tu-
dás, az ikonográfiai szabvány
alapján kellett pótolni.

Tompa János Csaba frissen
végzett képzõmûvész a kortárs
mûvészet elkötelezettje, de a tör-

ténelmi korokból a kedvence a ba-
rokk korszak. Végzettségéhez
szakmailag kapcsolódik a szobor-
rekonstrukciós munka, a zalai me-
gyecímer után a kaposvári Csíky
Gergely Színház épületének ese-
tében kapott megbízatást. Foglal-
kozása meglehetõsen ritka, így az

egész ország területén találkozha-
tunk munkáival. 

A címerrel együtt visszakerül-
tek a restaurált oroszlánfejek is a
kvártélyház Széchenyi térre nézõ
homlokzatára, és néhány új váza
is, Halmai Zoltán munkájának kö-
szönhetõen. 

5Kultúra

– B. K. –

A versek egy részét Kelemen
Gyula meg is zenésítette, s az
Énekmondó együttes elõadásában
CD-mellékletként társult a könyv-
höz. Kerámia, líra és zene hármas-
sága teszi egyedivé ezt a kiad-
ványt, melyet szerzõi és a zenei
blokk támogatottsága révén büsz-
kén kapcsolhatunk városunkhoz. 

A Magyar Napló, a Magyar Írók
Szövetségét támogató kiadó gon-
dozásában megjelent könyvnek
Budapesten és Nagykanizsán volt
eddig bemutatója. Az elõbbi dedi-
kálós alkalom volt, az utóbbi kon-
cert jellegû. (A miniszteri támoga-
tás mellett a nagykanizsai önkor-
mányzat is szponzorálta a megje-
lenést). De a szerzõk õsztõl terve-
zik fõként a Dunántúlon a könyv
turnészerû bemutatóját a gyerek-
közönség körében. További érde-
kesség még a kötet kapcsán, hogy
Péntek Imre elsõ alkalommal mu-
tatkozik meg gyerekversekkel.

– Saját munkásságomon belüli
mûfaji hiányt pótol ez a kiadvány.
Nagyon kedvelem Németh János
személyét és alkotásait is, és ami-
kor megláttam az állat- és mesefi-
gurás kerámiáit a mûtermében,
szinte megszólítottak erre a fel-
adatra. Kelemen Gyulával pedig
már korábban is volt alkotói kap-
csolat a felnõtteknek szánt költe-
mények kapcsán – mondta Péntek
Imre. – Noé bárkája pedig alkal-
mas arra, hogy egy állatseregletet
mutassunk be változatosan, vala-
mint kapcsolható hozzá az a me-

sés hangulat is, melyet néhány mi-
tológiai lény megidézésével egé-
szítettünk ki. 

– Könnyen ment az új terület,
a gyerekversszerzés?

– Igen, és nagy kedvet kaptam
hozzá. Szeretem a gyerekek vilá-
gát. Minden író álma, hogy színpa-
don lássa vissza a mûveit. Most
egy mesés drámán dolgozom, s
ezzel nyitnék a bábszínház felé. 

NOÉ BÁRKÁJA
PÉNTEK IMRE GYEREKVERSEI

Az idei könyvheti újdonságok között szerepelt a Noé bárkája
címû gyerekeknek szánt verseskönyv, mely Németh János Kos-
suth-díjas keramikusmûvész alkotásaihoz társított rímeket tartal-
mazza Péntek Imre József Attila-díjas költõ tollából. 

Péntek Imre

Vegán mintákat tervezett egy
fiatal zalaegerszegi textilterve-
zõ. Boda Laura most végez a
Metropolitan Egyetem textilter-
vezõ szakán, és mint lapunknak
mesélte, diplomamunkája egy
globális problémakörre – a
nagyipari állattartásra és annak
környezeti következményeire –
reagál.

– pP – 

Hogy hogyan lesz ebbõl mûvé-
szet és textiltervezés? Mindenek-
elõtt egy szemlélet- és életmódvál-
tásból. Boda Laura ugyanis egy
ideje vegán, vagyis tisztán növényi
étrendet követ. Azt mondja, talán
furcsának tûnik, de a törpenyula
tanította meg az állatok tiszteleté-
re, szeretetére és a velük való he-
lyes kommunikációra, bánásmód-
ra. Innen már csak egy lépés volt
az, hogy elhagyta az állati eredetû
táplálékokat.

Az egyetemen aztán – a diplo-
mamunkája kapcsán – mélyebben
is elkezdett foglalkozni a nagyipari
állattartással és annak globális
környezeti hatásaival. Megdöb-
bentõ volt számára arról olvasni,
hogy a „haszonállatok” mennyi ke-
gyetlenségen mennek keresztül,
hogy eljussanak a húspultokra és
a gyorséttermek hálózataiba. Rá-
adásul ezek az állatok olyan körül-
mények között élnek, ahol nem

tudnak normálisan, természetes
módon fejlõdni, így különféle „ke-
mikáliákkal”, antibiotikumokkal,
hormonokkal „táplálják” õket. Arról
nem is beszélve, hogy a nagyipari
állattartás miatt csökken az esõer-
dõk és más zöldfelületek száma,
ami pedig a Föld egész klímájára
hatással van. Az egyetemista sze-
rint sokat lehetne tenni már azzal
is, ha lecsökkentenénk a heti/havi
húsfogyasztásunkat, és több helyi
forrásból származó, növényi táplá-
lékot ennénk.

A fiatal tervezõ ezekbõl az in-
formációkból inspirálódva egy fi-
gyelemfelkeltõ mintacsaládot ké-
szített: egy növényi és egy hús
mintacsaládot. A növényi eseté-

ben azokat a zöldségeket kezdte
el lerajzolni, melyeknek nagy a fe-
hérje- és vastartalma (hiszen
ezek a vegánok számára különö-
sen fontosak). Mint mondja, a nö-
vényi rostokat festéssel érte el.
Közben rájött, hogy ha egy lapon
vegyíti a különbözõ színû, felvize-
zett temperákat, akkor azok ere-

zetet adnak ki. Késõbb a rajzok-
ból és festményekbõl digitális
technikával készítette el a mintá-
kat, amik jól érzékeltetik a növé-
nyek szépségét és természetes-
ségét.

A hús mintacsalád tervezése-
kor azt vette figyelembe, hogy a
nagyüzemekben nem természetes

módon fejlõdnek az állatok, tehát
afféle „mûanyagokat” fogyasztunk.
Így mûanyagból készítette el a hú-
sok rostjainak struktúráját. Majd itt
is a digitális technika segítségével
jöttek létre a végsõ minták. A ter-
vezõ szerint jól kivehetõ, hogy ez
a mintacsalád durvább és meg-
döbbentõbb hatású lett.

Boda Laura már korábban is
foglalkozott mûvészetekkel, hi-
szen az Ady-iskola, majd a
Mindszenty-gimnázium tanulója
volt. Ám a középiskola alatt is
visszajárt az Adyba rajzolni és ke-
rámiázni. Az egyetemi évek alatt a
szintén zalaegerszegi László Edi-
na (textiltervezõ, a Metropolitan

Egyetem tanára), valamint Tildyné
Dorombi Mária segítették legin-
kább munkáját.

A most készült növényi és hús
festmények/minták olyan tervek,
amik különféle textileken jeleníthe-
tõk meg. Tartalomtól függõen
szépséget, vagy akár elrettentést
is kiválthatnak.

NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI MINTÁK TEXTILEKEN
GLOBÁLIS KÉRDÉSEKRE REAGÁL A FIATAL TERVEZÕ

Boda Laura

A már említett Utolsó tûzijáték-
ban a két szereplõ, Udvaros Do-
rottya és Földes Eszter, a mindig
aktuális generációs különbségek-
re világítottak rá. Egy anya és fel-
nõtt lánya kapcsolatán keresztül.

Szombaton, vagyis június 29-én
Miklósa Erika és Fekete-Kovács
Kornél, valamint a Modern Art
Orchestra várta a nézõket a Heve-
si Sándor Színházban. A Másképp
címû elõadás egy klasszikus ka-
landozásra hívta a hallgatóságot a
jazz, az opera és az operett vilá-
gába. Június 30-án, vasárnap pe-
dig Mészáros Piroska CallGirl cí-
mû elõadásában osztotta meg
azon élményeit, hogy színésznõ-
ként hogyan találta meg a helyét
egy multicég „call centerében”.

A Kvártélyház Nyár további ré-
szében, egészen augusztus 19-ig,
A Szép nyári nap – NEOTON-mu-
sical-t láthatják az érdeklõdõk.
Öcsivel, Sanyával, Riával, Julival,

Margóval is találkozhatunk, akik a
bácsszentmáriai paradicsomfel-
dolgozó falai között nemcsak
szombat este táncolnak a Santa
Maria, a Don Quijote, és a Két-
százhúsz felett dallamaira...

Az utolsó tûzijáték címû elõadással indult az idei Kvártélyház
Nyár. A rendezvénysorozat immár hagyományosan a ZAlaeger-
szegi KOrtárs Mûvészeti Fesztivállal (ZA-KO) veszi kezdetét. Az
idén 13 éves ZA-KO három elõadást kínált.

ISMÉT KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR

RESTAURÁLTÁK A SZOBORCSOPORTOT
ÚJJÁSZÜLETETT A CÍMER ÉS A NÕI ALAKOK A LEVÉLTÁR BEJÁRATA FELETT

A felújítás alatt álló kvártélyházat takaró állványzat hálója mö-
gé ma visszakerült a keleti homlokzati timpanont díszítõ megye-
címer és az azt körbefogó két nõi alak. 

Tompa János Csaba

1–4D szempillaépítés
Arckezelések, smink
Szempilla- és
szemöldökfestés
Gyantázás

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

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

Földes Eszter és Udvaros Dorottya

Balról növényminta, jobbról húsminta látható.



6 Városháza

JÚLIUS 4. 18 ÓRA Meet the Artists – Mûvészbeszélgetés a Club PopUp

Undergroundban

A D'Clinic Studios Képzõmûvészeti rezidenciaprogram

júliusi mûvészei mutatkoznak be a Club PopUp

Undergroundban. USA: Miranda J. Friedman; Fülöp-

szigetek: Roxanne Macmod; Japán: Shin Itagaki

JÚLIUS 4–JÚLIUS 7. Restart fesztivál http://restartfesztival.hu/

JÚLIUS 6–JÚLIUS 26. Hetés, egy nehéz sorsú néprajzi tájegység népmûvészeti

kincsei – néprajzi, népmûvészeti kiállítás

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Zalaegerszeg, Ady u. 14.)

A kiállítás a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a Ha-

gyományok Háza szervezésében jött létre.

JÚLIUS 6. 19.00–20.30 Soma Mamagésa: Merre van az utam? Választható

változások.

(Restart fesztivál – Vizslapark)

JÚLIUS 6. 20.30–22.00 Sage Acoustic Duo

(Restart fesztivál – Vizslapark)

JÚLIUS 7. 16.00–18.00 Maharishi Bhramananda Yogi: Minden a csenddel kezdõdik

Restart Fesztivál – Vizslapark

JÚLIUS 7. 19.00–20.30 Patak-koncert – Restart Spirit

Restart fesztivál – Vizslapark

JÚLIUS 10. 17 ÓRA Kertvárosi vakáció

(Zalaegerszeg, Bóbita játszótér)

JÚLIUS 10. 17 ÓRA Játszótéri vakáció Andráshidán

(Zalaegerszeg-Andráshida, Iskola u. 1.

Web: http://www.kereszturyvmk.hu)

JÚLIUS 10–JÚLIUS 13. 20.30 ÓRA Szép nyári nap

(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

JÚLIUS 12. 21.30 ÓRA Csillaglesõ programsorozat: Hold, Jupiter, Szaturnusz és a

nyári csillagképek

Esti járdacsillagászat Bánfalvi Péter amatõr csillagásszal az

Apáczai udvarán.

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚLIUS 12. Borsodi-nap az AquaCity-ben

(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark

http://www.aquacity.hu/hu)

JÚLIUS 12–JÚLIUS 21. IV. Göcseji dombérozó 

Barangolás, gasztronómia és hagyományõrzés a mai kor

szellemében

(www.gocsejidomberozo.hu)

JÚLIUS 13. V. alsójánkahegyi sör-virsli és hagymásbab fesztivál

(Liszt Ferenc Általános Iskola udvara)

JÚLIUS 15–AUGUSZTUS 28. Vitrinkiállítás: Horváth Éva és Bécs Máté kiállítása

Jó példa a kézmûvesség családon belüli hagyományo-

zódására.

(Gébárti Kézmûvesek Háza, Gébárti-tó)

JÚLIUS 17–JÚLIUS 20. 20.30 ÓRA Szép nyári nap

(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

JÚLIUS 19. 20 ÓRA Kertmozi

(Liszt Ferenc Általános Iskola udvara)

JÚLIUS 20. Kánikula-fesztivál

A Kánikula-fesztivált második alkalommal rendezik meg.  A

nyári kánikula idején hûsítõ programokkal, sztárfellépõkkel,

változatos színpadi és térprogramokkal várunk mindenkit. 

Házigazda: Orosz Ferencné önkormányzati képviselõ

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚLIUS 20. AquaCity strandröplabda-bajnokság 2. forduló

(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark)

JÚLIUS 21. Egerszeg búcsú a Göcseji Falumúzeumban 

JÚLIUS 21. 10 ÓRA Városrészi séta – Fedezzük fel Olát!

Fedezd fel velünk az olai városrész különleges épületeit,

emlékhelyeit Sóska Zoltán idegenvezetõ segítségével. A

séta a Zrínyi-gimnáziumtól indul, utunk utolsó állomása a

Göcseji Skanzen lesz. A program végén csatlakozhatsz a

falumúzeumban zajló Egerszeg búcsú címû rendezvényhez,

mely egy igazi falusi forgatagot idéz meg.

(www.zalaegerszegturizmus.hu)

JÚLIUS 24. 17 ÓRA Kertvárosi vakáció

(Zalaegerszeg, Bóbita játszótér)

JÚLIUS 24. 17 ÓRA Játszótéri vakáció Andráshidán

(Andráshidai Mûvelõdési Ház)

JÚLIUS 29–AUGUSZTUS 9. XXVIII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep 

Nemzetközi találkozási platform mûvészek részére, a városi

kortárs képzõmûvészeti gyûjtemény gyarapítása.

(Gébárti Kézmûvesek Háza, Gébárti-tó)

EGERSZEG-KÁRTYA ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés

érdekében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ az Egerszeg-kártya. 

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 igénylés miatt az ügyfélkapu használatát ajánljuk a lakosságnak, ezzel is csök-
kentve a várakozási idõt, gyorsabbá és kényelmessebbé téve az ügyintézést. 

További információ:
www.zalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA

2 FÕ ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
határozott idejû 2020. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidõ.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2/A.

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.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthetõ be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚLIUS 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldé-
sével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: I/08-149/2019/2., valamint a munkakör megnevezését: 2 fõ óvodapedagó-
gus.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚLIUS 23.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE:
• ZalaEgerszeG újság
• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város honlapja
• intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.



Végre saját korosztályában
versenyezhetett Betlehem Dávid,
illetve elsõ éves serdülõként
Gergye Milán és Belsõ Fanni is.

Az elsõ versenynapon Betle-
hem Dávid állt elõször rajthoz. 100
méter háton a 3. helyen, egy per-
cen belül úszva került a délutáni
A-döntõbe.

Ezt követõen Belsõ Fanni rajtolt
800 m gyorson, ahol szép, ki-
egyensúlyozott versenyzéssel,
szinte azonos 50 méteres idõkkel
a mezõny közepét jelentõ 17. he-
lyen csapott célba.

A következõ versenyszám az
1500 méteres fiú gyorsúszás volt,
ahol mindkét fiú érintett volt. Betle-
hem Dávid gyakorlatilag rajt-cél
gyõzelmet aratott, ideje 15:30,89
ismét többszörös megyecsúcs volt.
Ugyanezen a távon Gergye Milán
hasonlóan kiválóan versenyzett,
ugyancsak szépen tartotta a rész-
távok idejét, s az utolsó 100 méte-
ren még volt ereje gyorsítani is.
Eredménye az értékes bajnoki
pontokat is jelentõ országos 7. he-
lyezés (16:40,46). A délutáni dön-
tõk során Dávid 100 méteres háton
volt érintett, ahol még közel 1 teljes
másodpercet tudott javulni úszása
(0:58,64), de a helyezése nem vál-
tozott, a harmadik helyen zárt.

A 400 m gyors döntõjében Bet-
lehem Dávid volt érintett. 200 mé-
terig még hatan voltak verseny-
ben, majd Dávid fokozatosan sza-
kította le versenytársait. Az utolsó
100 méterre már csak ketten ma-
radtak, ám Dávid ott magabizto-
san 2 másodperces elõnnyel
gyõztesként ért célba.

A harmadik versenynapon ke-
rült sor a 200 méteres hátúszás
döntõjére, ahol Betlehem Dávid is-
mét megszorongatta 400-as ellen-
felét, de a rövidebb táv ezúttal
nem neki kedvezett, 7 tizedmá-
sodperccel lemaradva ezüstér-
mesként csapott célba. (2:04,99).

A záró napon Gergye Milán 800
méteren a 13. helyen, Belsõ Fanni
pedig 1500 méteren addigi
legjobbját megjavítva a 12. helyen
csapott célba.

Betlehem Dávid a délutáni fu-
tamban rajtolt 800 méteren, s 10
másodperces elõnnyel (8:13,46)
bajnoki címet szerzett.

A verseny végén adták át a
szervezõk a legeredményesebb
fiú, ill. leány versenyzõ részére já-
ró serleget. A fiúk versenyét ezút-

tal Betlehem Dávid (képünkön
jobbról) nyerte. 

Mint Horváth Csaba vezetõ-
edzõ elmondta, mindhárom úszó
teljesítményével elégedett, sikerült
a korosztályos versenyen formá-
ban lenniük, s jól teljesíteni. Dávid
számára pedig azért is fontos volt
ez a verseny, mert eredményei
biztosítják részvételét az idei ser-
dülõolimpián (EYOF – 2019. július
19–29. Baku.)
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1. forduló (augusztus 3.):

Mezõkövesd–ZTE FC

2. forduló (augusztus 10.):

ZTE FC–Ferencváros

3. forduló (augusztus 17.):

ZTE FC–DVSC

(a pályaválasztói jog felcserélésével)

4. forduló (augusztus 26.):

Kaposvár–ZTE FC

5. forduló (augusztus 31.):

ZTE FC–Puskás Akadémia

6. forduló (szeptember 14.):

DVTK–ZTE FC

7. forduló (szeptember 28.):

ZTE FC–Paks

8. forduló (október 5.):

Kisvárda–ZTE FC

9. forduló (október 19.):

ZTE FC–Bp. Honvéd

10. forduló (október 26.):

Újpest–ZTE FC

11. forduló (november 2.):

ZTE FC–MOL Fehérvár FC

12. forduló (november 9.):

ZTE FC–Mezõkövesd

13. forduló (november 23.):

Ferencváros–ZTE FC

14. forduló (november 30.):

DVSC–ZTE FC

(a pályaválasztói jog felcserélésével)

15. forduló (december 7.):

ZTE FC–Kaposvár

16. forduló (december 14.):

Puskás Akadémia–ZTE FC

KEZDÉS MEZÕKÖVESDEN, MAJD A FRADI JÖN
SORSOLTAK A LABDARÚGÓ NB I-BEN

A ZTE Súlyemelõ Klub Szara-
jevóban, Bosznia és Hercegovi-
na fõvárosában megrendezett
55. Alpok–Adria Kupa nemzet-
közi súlyemelõ versenyen vett
részt.

A hétfordulós kupasorozat
ötödik állomásán a Veneto (ITA)
és Friuli Venezia Giulia (ITA) tar-
tományi válogatottal, Horvátor-
szág, Szlovénia, Niederös-
terreich (AUT) és Bosznia és
Hercegovina nemzeti válogatot-
tal, a ZTE-SK klubcsapattal vett
részt.

A csapatokat egy-egy férfi fel-
nõtt, junior, ifjúsági és egy nõi
sportoló alkotta. A nagyon erõs
mezõnyben az egerszegi csapat
a Sinclair-pontszámítás alapján a
hatodik helyezést érte el.

Az Alpok–Adria Kupa végered-
ménye:

1. Horvátország 1183, 2. Friuli
Venezia Giulia 1094, 3. Nie-

derösterreich 1035, 4. Veneto
1022, 5. Szlovénia, 1011, 6. ZTE-
SK 926, 7. Bosznia és Hercegovi-
na 763 pont.

HATODIK HELY AZ ALPOK–ADRIA KUPÁN

REMEKELTEK A SERDÜLÕ OB-N
BETLEHEM BIZTOSAN INDULHAT BAKUBAN
A serdülõ korosztályú úszók részére Kecskeméten megrende-

zett a országos bajnokságon az egerszegi EuropTec-ZÚK színei-
ben ismét három versenyzõ állt rajthoz.

– Július 25. a nevezési határidõ
– válaszolta érdeklõdésünkre Hor-
váth Tamás, a klub szakmai igaz-
gatója, játékosa. – Jelen állás sze-
rint azonban nem vállaljuk az indu-
lást.

– Miért?
– Döntésünknek szakmai és

anyagi okai vannak. Tapasztaltuk,
hogy az A és a B csoport között
óriási a tudásbeli különbség. Az
utóbbit helyi sakkozókkal simán
megnyerjük. Az A osztályra vi-
szont jelentõs erõsítésre lenne
szükségünk, ami anyagiak kérdé-
se. Valószínû, hogy annyira nem
tudnánk megerõsíteni a keretet,
hogy biztos legyen a bentmaradá-
sunk. A következõ ok, hogy a csa-
pat helyi magja megöregedett, ki-
sebb lett a helyi merítési lehetõ-
ségünk is. Évek óta gondot okoz
megfelelõ tudású ifjúsági játékos
szerepeltetése is, ami szintén
anyagiak kérdése. Ha rengeteg
pénzünk lenne, ami nincsen, ak-
kor sem vásárolnánk ide csapa-
tot. A Csuti mindig is a helyi kötõ-

désû játékosokra is támaszko-
dott. A felsorolt okok miatt minden
bizonnyal a B csoportban indu-
lunk.

– Ismét változik a versenyki-
írás. Újból elsõsorban a tábla-
pontok alapján alakul ki a bajno-
ki végeredmény. Mit szól hozzá?

– Számomra teljesen mindegy,
hogy csapatpont számít elsõdle-
gesen vagy a táblapontok. Amikor

tagja voltam az országos szövet-
ség vezetésének, akkor a nyolc-
táblás és rövid idõ alatt lebonyolít-
ható csapatbajnokság mellett kar-
doskodtam. Az élvonalban együt-
tesenként nyolc profi sakkozó sze-
repelne. Európa több országában,
így zajlanak a csb-k. A játékosok
érdekeit is nézik, hogy a sakkból
élnek, több egyéni bajnokságon
indulhatnak. Németországban pél-
dául egy hét alatt lepörgetik a csa-
patbajnokságot.

– A többi sportághoz hason-
lóan a sakk is küzd az utánpót-
lás-neveléssel…

– Az új elnök érzi, hogy ezen a
téren is változtatásra van szükség.
Sokkal jobban kívánják támogatni
az utánpótláskorú sakkozók ver-
senyeztetését, ami mindenképpen
dicséretes. Az országos szövet-
ség költségvetésének 40 százalé-
kát utánpótlás-nevelésre fordíta-
nák.

– Visszatérve a hazai csapat-
bajnoksághoz. Ha a Csuti nem
vállalja, mi történhet?

– Az A csoport utolsó helyezett-
je és a B csoportok két második
helyezettje osztályozó keretében
döntené el a feljutást. A páratlan
létszám nem tenne jót a bajnok-
ságnak.

JELENTÕS ERÕSÍTÉSRE LENNE SZÜKSÉG
NEM VÁLLALJA A MAGASABB OSZTÁLYT A CSUTI

Kiesett a NB I A csoportjából a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
sakkcsapata. A kieséskor már hallani lehetett, hogy az Ajka, a B
csoport egyik bajnoka nem vállalja a magasabb osztályt. Jobb ki-
esõ lévén a Csuti bent maradhatott volna a legjobbak között. Va-
jon élnek a lehetõséggel az egerszegi sakkozók? 

Majd a klub versenyzõinek tel-
jesítményét értékelte, kiemelve,
hogy csapatszinten minden lehet-
séges aranyérmet megszereztek.
A Szuper Ligában bajnok lett a
felnõtt- és az ificsapat, s a máso-
dik alkalommal megrendezett Ma-
gyar Kupát is elhódították. Az
egyéni versenyek során Airizer
Emese, Hegedüs Anita és Sabján
Csenge végzett érmes helyen.
Nemzetközi szinten is jól teljesí-
tettek, a Világkupában 4. helyen
zártak, a Bajnokok Ligájában a
legjobb nyolc között búcsúztak. A
jövõrõl szólva elmondta, hogy a
következõ idényben is ott lesznek
a Vk-n, amit Németországban
rendeznek, s indulni kívánnak a
Bajnokok Ligájában is. A hazai
bajnokságban az elsõ három hely
valamelyikének a megszerzése a
cél. A bajnokcsapatból senki nem

távozik, s szerzõdést hosszabbí-
tottak Baján János edzõvel is.

Vígh László a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos elmondta, dicséretet érdemel
az a csapat, amely a BL-ben indul-
hat. A ZTE labdarúgói biztosan el-
fogadnák sportágukban ezt a lehe-
tõséget. Gratulált a csapatnak és a
klubvezetõknek a remek ered-
ményhez.

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg al-
polgármestere elmondta, az ön-
kormányzat elismeri a tekézõk
eredményeit. A város költségve-
tésében is önálló fejezetként sze-
repel a ZTE ZÁÉV.

Istenes István, a névadó
szponzor ZÁÉV Zrt. termelési
igazgatója elmondta, hogy a cég
és a tekesport kapcsolata évtize-
dekre nyúlik vissza, õ a sportágat
az egykori munkásszálló – ma a
NAV székháza – alatt lévõ tekepá-

lyán kedvelte meg. A régebbi csa-
patból többen a cégnél dolgoztak,
1984-tõl a csapat névadó szpon-
zora a ZÁÉV Zrt. Elégedettek a
csapat teljesítményével, és továb-
bi sikereket kívánt a klubnak.

Csurgai Anita csapatkapitány
köszönte meg az önkormányzat, a
ZÁÉV és a többi szponzor támo-
gatását. Megígérte a jövõben is
igyekeznek eredményesen szere-
pelni. Mondandója végén Monos-
tori Anitának, a megyei szövetség
elnökének az egész idényt átölelõ
fényképes tablóját ajánlotta a je-
lenlévõk figyelmébe.

VOLT MIT ÜNNEPELNIÜK
ÉRTÉKELTEK A ZTE ZÁÉV TK-NÁL

Borsos József klubelnök értékelését a pénzügyi helyzettel
kezdte. Mert, ahogy a mondás szól: „Ide figyelj Lajos, pénz nélkül
mulatni bajos”. A csapatnál az anyagiak a rendelkezésre álltak.
Az önkormányzat és a névadó szponzor a két biztos pont volt a
költségvetésben. Az elnök köszönetet mondott a kisebb szpon-
zor képviselõinek is a támogatásért.

SZÛCS VALDÓ
AZ UNIVERSIÁDÉN
Letette az az olimpiai es-

küt a 105 magyar egyete-
mista sportoló, akik részt
vesznek a július 3–14-ig tar-
tó Universiádén Nápolyban.

A magyar olimpiai csapat
tagja a Zalaszám atlétája,
Szûcs Valdó is, aki a 110 m-es
gátfutásban képviseli Magyar-
országot.

ZALAEGERSZEG

KÖZELÉBEN

FENYÕÜLTETVÉNYBE

VALÓ MUNKÁHOZ

(PERMETEZÉS STB.)

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK.

KORREKT BÉREZÉS,
RUGALMAS MUNKAIDÕ.
BEJÁRÁST FIZETJÜK.

ÉRDEKLÕDNI:
BABOS-FENYVES KFT.

TEL.: 06-70/943-3700

ELADÓ
HÁZ

ZALAEGERSZEG EGYIK

LEGSZEBB RÉSZÉN

KÉTSZINTES HÁZ,
5 SZOBÁVAL,

3 FÜRDÕSZOBÁVAL,
GARÁZZSAL,

SZÉP KILÁTÁSSAL

ELADÓ.
IRÁNYÁR: 52,2 M FT.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/850-9849.
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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. 07. 25., 31. (Városrészenként eltérõen)

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!

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)

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!

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

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig


