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Bellér Beáta Noémi, a Zala-
egerszegi Városi Diákönkormány-
zat diákpolgármestere elmondta,
a polgáravató már sok éve hagyo-
mány a városban, melyet idén
második alkalommal vált fel a
Végzõsök fájának elültetése. Úgy
gondolták, hogy ezzel maradan-
dóbb emléket tudnak állítani a
végzõs diáktársaiknak, akik tíz,
húsz, harminc év múlva, akár
gyermekeikkel felkereshetik ezt a

helyet, visszaidézve egykori diák-
éveiket. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azzal biztatta a fia-
talokat, hogy az érettségi, illetve a
szakvizsga késõbb, visszatekintve
már nem tûnik olyan kemény meg-
mérettetésnek, amit most gondol-
nak róla, hiszen még elõtte állnak.
Mint mondta, a polgáravató régóta
hagyomány Zalaegerszegen, ami
jelképes gesztusa annak, hogy a
most érettségit és szakvizsgát te-
võ helyi diákokat ezentúl felnõtt

polgárai között tartja számon a vá-
ros. Kitért arra, hogy a megszokott
polgáravató idõvel elvesztette ér-
dekességét, ezért megújulásra
volt szükség. A diákönkormányzat
kezdeményezte a faültetést, ami
mellé szívesen állt a város vezeté-
se. Így idén már hagyományként
kerül erre sor, melyet minden év-
ben újabb és újabb követ a végzõs
diákokra emlékezve. 

A faültetés örömére lufikat en-
gedtek a magasba a rendezvény
végén.

– pet –

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban rendezett ese-
ményen Megyeri Anna történész
(Göcseji Múzeum) mutatta be a fo-
tós városról készült legfontosabb
felvételeit. Felvillantva ezzel töb-
bek között a két világháború közöt-
ti korszak jellegzetes épületeit,
köztereit, valamint néhány család
portréját is. A muzeológusnak
2017-ben jelent meg egy fotókkal
gazdagon illusztrált kötete, mely
Serényi munkásságát foglalja
össze.

Az elõadáson elhangzott: a Gö-
cseji Múzeum gyûjteményében
793 darab leltározott Serény-fotó
szerepel, a városban ezenkívül a
könyvtárban találhatók még meg a
fényképeibõl készült képeslapok,
de a levéltár is õriz korabeli fotog-
ráfiákat tõle. A fotók többsége kü-
lönféle családi archívumokból ke-
rült a múzeumba.

Serényi Árpád 1897-ben szüle-
tett a Vas megyei Hegyfaluban, a
fotós szakmát a szombathelyi
Knebel Jenõ fényképész mûter-
mében sajátította el. Az I. világhá-
ború alatt a 83. gyalogezredben
szolgált; megsebesült, orosz hadi-
fogságba került. Sérüléseinek
nyomait haláláig viselte. Zalaeger-
szegre 1920-ban jött, mégpedig
özvegy Saly Viktorné hívására,
akinek (és leányainak) fényké-
pészmûhelye volt a Batthyány ut-
cában. Serényi elõször segédként
dolgozott, majd társtulajdonos lett.
A fiatal fotóst hamar befogadta a
város, nemsokára pedig meg is

házasodott. Egy kiterjedt rokon-
sággal rendelkezõ, mûvelt polgár-
lány, Léránt Margit lett a felesége;
aki a fotós állandó modellje is lett
egyúttal.

A Saly–Serényi mûtermet so-
kan keresték fel, hogy portrékat,
családi fotókat készítsenek róluk,
de baráti társaságok is rendszere-
sen jelentkeztek – sokszor tréfás
hangulatú, jelmezes, vagy mulato-
zós – fotózásra. De már ezekben
az években is készültek utcaké-
pek, sõt Serényi a fontosabb ese-
ményeken is megfordult, mint a
város elsõ riportfotósa. Sokszor
dolgozott a városvezetéssel ös-
szefogva is, hogy bemutassák Za-

laegerszeg és Göcsej értékeit. A
történész szerint ekkor még nem
feltétlenül idegenforgalmi propa-
ganda céljából készültek ezek a
képek, hanem a trianoni tragédia
utáni identitáserõsítés egyik esz-
közeként.

Serényi 1926-ban önálló mûter-
met nyitott, szintén a Batthyány ut-
cában (ezt a Saly-család sosem
bocsátotta meg neki). A fotográfus
egyre elismertebb és népszerûbb
lett, rendszeres szereplõje volt or-
szágos és nemzetközi kiállítások-
nak is. Mûtermébõl kilépve – a
már említett városképek és ese-
mények mellett – rendszeresen fo-
tózta a megye természeti értékeit,
a göcseji falvak világát (ebbõl szü-
letett az 1932–33-as göcseji kép-
sorozat).

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték
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Dr. Gárdos László osztályveze-
tõ fõorvos a programot megelõzõ
sajtótájékoztatón elmondta: Ma-

gyarországon sok alapítvány tá-
mogat egészségügyi intézménye-
ket, de közülük kevés lát el olyan
feladatokat, mint a zalaegerszegi. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

PORTRÉK, VÁROSKÉPEK ÉS LÉGI FOTÓK
SERÉNYI-FOTÓKRÓL A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

Zalaegerszeg és Göcsej fotográfusának, Serényi Árpádnak az
élete és munkássága elevenedett meg a Lokálpatrióta Klub leg-
utóbbi összejövetelén.

KÖSZÖNETET
MONDTAK

Önkéntes segítõinek mondott köszönetet a Koraszülöttmentõ
és Gyermekintenzív Alapítvány. A zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház gyermekosztályát támogató alapítvány közel 150 önkén-
test tudhat magáénak, akik a koraszülött-PIC-Nik-en át a koraszü-
löttfutásig segítik rendezvényeiket.

VÉGZÕSÖK FÁJA A BÉKE LIGETBEN
A BALLAGÓ DIÁKOK MÁSODIK ALKALOMMAL ÜLTETTEK FÁT

Második alkalommal ültették el a Végzõsök fáját a Béke ligetben.
A fa elültetésében Zalaegerszeg polgármestere, valamint a város
középfokú intézményeibõl 3–3 ballagó diák is közremûködött.



A zalaegerszegi Rendért Zalai
Közbiztonsági és Polgárõr
Egyesület tevékenysége során
mindig ügyel az országos szö-
vetség által meghatározott
irányvonalakra is. Az idén így a
„Külterületek biztonsága” az
egyik kiemelt program. Ebben a
feladatkörben különösen hasz-
nosak és eredményesek lehet-
nek a lovas polgárõrök. 

– b. k. –

Bár jelenleg még csak két fõ van
ezen a poszton a megyeszékhe-
lyen, de már bõ egyéves tapaszta-
lattal a hátuk mögött ülnek a nye-
regben önkéntes szolgálatosként. 

– 2017-ben keresett meg a lo-
vas szolgálatra jelentkezve Simon
Georgina és Tóth László. Az alap-
vizsga elvégzése után 2018-tól a
város külterületein teljesítenek
szolgálatot, elég magas óraszám-
ban. Számítunk rájuk az illegális
szemétlerakások tettenérésében,
hegyi lopások megelõzésében, va-
lamint külterületi építkezések óvá-
sa esetén. Ez utóbbi különösen ak-

tuális néhány hónapja Gébárton, a
leendõ kápolna és a megújuló
kézmûvesház esetében – ismertet-
te Sándor Dénes, a Rendért elnö-
ke, egyben a megyei polgárõrszö-
vetség frissen kinevezett szakmai
elnökhelyettese. – Az országos
szövetség lovastagozatának irányí-
tásával folynak a képzések, melyen
a mi két tagunk is részt vett. Itt lehe-
tõség van komoly alapok mellett
különbözõ fokozatok elérésére.
Nem titkolt célunk, hogy Zalába
hozzuk ezt a képzést, mely így sok-
kal könnyebben elérhetõ lenne a
helyiek mellett a vasiaknak, somo-

gyiaknak is. Nem kis feladat ugyan-
is a jelenlegi képzõhelyre, Laki-
telekre eljutni a lovakkal együtt. A
lovas polgárõrök koordinálását Si-
mon Georgina vállalta. Az õ felada-
ta a zalai lovas polgárõrök (Zala-
egerszeg, Zalaszentgrót, Pacsa)
összefogása, informálása. További
lovas szolgálatosokat is szívesen
várunk, azonban lovat mi nem tu-
dunk biztosítani, azzal a felelõs ál-
lattartóknak kell rendelkeznie. Az
egyéb alapfelszerelést, fõként a lát-
hatóságot biztosító eszközöket pe-
dig mi adjuk lovasnak és lónak egy-
aránt.

Hozzátette: A probléma megol-
dására az elmúlt évtized képvise-
lõ-testületei nem találtak megol-
dást. A helyzet egyre rosszabb
lesz, ha nem lép az önkormányzat.
Az építési szabályzatról szóló he-
lyi rendelet módosítása kapcsán a
képviselõ kérte, hogy a stadion
melletti Galamb utcában  lévõ par-
koló építése során a tervezéskor
vegyék figyelembe helyi járatok
számára autóbusz-megálló létesí-
tését. Ezt a Mindszenty-projekt ke-
retében kellene megvalósítani.

Az ELENA-program konzorciu-
mi módosítását az ellenzéki képvi-

selõk nem támogatták. Az uniós
forrásból finanszírozott energetikai
projekt elõkészítésére, a fejleszté-
si szakasz menedzsmentjének fi-
nanszírozására egymilliárd 50 mil-
lió forintot terveznek elkölteni
2021-ig 10 százalék saját forrással
– mondta Kiss Ferenc, szerinte ez
a pénzköltés átláthatatlan.    

Sokszor interpellált már a Kis
utca–Kölcsey utca közötti közleke-
dés idõszakonkénti áldatlan álla-
potáról. Mint a képviselõ fogalma-
zott, magyarázatot mindig kapott,
de megoldás nem történt. Szeret-
né, ha javaslatait figyelembe ven-
nék.

A politikus kifejtette: van tétje a
májusi választásoknak, és szeret-
nék, ha a részvétel sokkal maga-
sabb lenne, mint az ezt megelõzõ
EP-választásokon, akkor a válasz-
tásra jogosultak 28,9 százaléka já-
rult az urnákhoz.  Olyan ország-
ban szeretnének élni, ahol demok-
rácia van, az embereknek nem kell
félniük, szabadon elmondhatják a
véleményüket. Szeretnék, ha a fia-
talok itthon maradnának, nem köl-
töznének el a családok egy jobb,
biztosabb életért. Szólt arról is,
hogy az Európai Uniónak össze
kell hangolnia a munkáját, egysé-
ges szociális és családvédelmi po-
litikára van szükség.  Az MSZP-
Párbeszéd támogatja az Európai
Ügyészség létrehozását, melyet a
Fidesz nem támogat. Nem lenne
jó, ha kisodródnánk Európából,
ezért , aki segíteni akarja Magyar-
ország fejlõdését, az kiáll az Euró-
pai Unió mellett. 

GYURCSÁNY:
POLITIKAI KÜZDELEM

Egy átlag magyar ember szá-
mára a legnehezebb választás az
európai parlamenti, mert nehe-
zen igazodik el az Európai Unió
tevékenységével kapcsolatban

és kevés, valós információ jut el
hozzá. Sokan gondolják úgy,
nem jó, ha egyre több dolgot kö-
zösen intéznek a tagállamok. A
DK szerint viszont jó! Közösen
kellene szabályozni a minimál-
bért, a minimál-nyugdíjat, közös
nevezõre hozni egyéb szociális
kérdéseket. Támogatják az Euró-
pai Ügyészség létrehozását. A
tagállamokban élõ emberek élet-
körülményeit kellene közelebb
hozni egymáshoz. 

Az Európai Parlamentben 21
hely jut magyar képviselõknek.
Nem tudni, ebbõl hány lesz kor-
mánypárti, és mennyi ellenzéki. A
Demokratikus Koalíció (melynek
listáját dr. Dobrev Klára vezeti) jó
eséllyel indul, és szeretne két kép-
viselõt küldeni az EP soraiba.
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a Zala Megyei Kórház betegeinek
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Adószám: 19274391-2-20
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KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

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: MÁJUS 13. (HÉTFÕ) 15.00 ÓRA

NYÁRI GYORSÍTOTT TANFOLYAMOK:

JÚNIUS 12. (SZERDA) ÉS JÚNIUS 26. (SZERDA) 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

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)

Hollandiába és
Magyarországra is!

keresünk

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • -30/647-2611+36

SZÁLLÁS INGYENES!SZÁLLÁS INGYENES!
MAGAS

KERESETI LEHETÕSÉG!
MAGAS

KERESETI LEHETÕSÉG!

Meghívó
ERDÉLYIEK ZALÁBAN CÍMMEL SZERVEZ PROGRAMOT

TARSOLY ERDÉLYI MEZÕSÉGÉRT EGYESÜLET

MÁJUS 4-ÉN A ZALAEGERSZEGI HANGVERSENY- ÉS

KIÁLLÍTÓTEREMBEN.
A NEA és a Keresztúry VMK által támogatott program: 15 órakor

bábelõadás, majd az Erdély legszebb helyei fotópályázat
értékelése, 17 órától erdélyi kötõdésû szervezetek bemutatkozása,
gyermekek számára kézmûves játszóház, 19 órától éjfél után 1
óráig Németh Dénes zenekarának közremûködésével népzenei
koncert és táncház. A belépés ingyenes.

ORSZÁGJÁRÁSON
UJHELYI: NE SODRÓDJUNK KI

Orbán vagy az Európai Unió? Ez a kérdés a május 26-i európai
parlamenti választáson – fogalmazott zalaegerszegi sajtótájékoz-
tatóján dr. Ujhelyi István (MSZP-Párbeszéd) európai parlamenti
képviselõ, aki a pártszervezet listáján a 2. helyen szerepel.

MSZP: DÖNTÉS UTÁN
Sajnálatos, hogy az elmúlt évtizedekben bekövetkezett jármûál-

lomány-növekedést a város közlekedési infrastruktúrája és a par-
kolási lehetõségek bõvülése nem követte. Jelenleg egyes napo-
kon és egyes idõszakokban káosz és dugó van a városban – fo-
galmazott a legutóbbi közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Kiss
Ferenc (MSZP) önkormányzati képviselõ.

EZE:
NEM AZ ELENÁRA

A közgyûlési döntések közül
emelt ki néhány fontosnak tar-
tott témát dr. Kocsis Gyula, az
EZE önkormányzati képviselõ-
je. Többek között jelezte, támo-
gatta Flaisz Gergõ igazgatói ki-
nevezését a VMK élére. 

Mint mondta, elégedett az el-
múlt évek teljesítményével és úgy
látja, a Budapestrõl érkezett intéz-
ményvezetõ „bedolgozta” magát
ebbe a beosztásba. Jó együttmû-
ködõ partner – tette hozzá.

Nem tartja tisztességesnek,
hogy a Munkácsy utcában eladott
a város egy telket, ami parkoló
volt, ugyanakkor a parkolóóra kint
maradt, és továbbra is „díjat szed-
tek be” az autósoktól.  Dr. Kocsis
Gyula aggályosnak nevezte a Ko-
vács Károly Tagkollégium „A” épü-
letének földszintjén kialakításra
kerülõ fõzõkonyha hasznosítását.
Szerinte nem megfelelõ a hely egy
vendéglátóhely megnyitására több
oktatási intézmény között. A kollé-
gium igazgatója is jelezte, szeret-
né, ha kerítés épülne a kollégium
és vendéglátó-helyiség között.

A képviselõ kritizálta – és nem
is fogadta el – az „Elena” uniós
energiahasznosítási programot,
mely hat megyei jogú várost érint,
a projekt központja pedig Kapos-
vár. Az elõkészítési szakaszra
annyi pénzt költenek – fogalmazott
–, ami szinte felfoghatatlan. Úgy
érzi, ebben a projektben csak a
menedzsment jár jól. 

LOVAS POLGÁRÕRÖK ZALÁBAN
ÖNKÉNTES SZOLGÁLATOT TELJESÍTENEK

A költségvetés módosításáról
és aktuális mûszaki kérdések-
rõl beszélt a legutóbbi közgyû-
lést követõ sajtótájékoztatóján
dr. Tóth László frakcióvezetõ és
Dékány Endre, a mûszaki bi-
zottság elnöke, frakcióvezetõ-
helyettes.

A városi büdzsé idei elsõ ne-
gyedéves módosításáról dr. Tóth
László elmondta: a rendeletben 43
milliárdról 44,2 milliárdra emelke-
dett a fõösszeg. A mûködési bevé-
telek elõirányzatát mintegy 46 mil-
lióval növelték, a felhalmozási célú
átvett pénzeszközök elõirányzatát
194 milliárddal, a finanszírozási
bevételek elõirányzatát pedig kö-
zel 800 millióval növelték. Szociá-
lis és kulturális kiadásokra is tör-
tént átcsoportosítás. A fõösszeg
növekedéséhez nagyban hozzájá-
rult, hogy az MMIK helyén épülõ
négycsillagos szálloda elõkészíté-
sére, a kiviteli és engedélyezési
tervek készítésére megérkezett a

190 millió forint a Magyar Turiszti-
kai Ügynökségtõl.

Dékány Endre elsõsorban Za-
laegerszeg építési szabályzatának
a módosításáról beszélt. A gyor-
sabb kivitelezések érdekében fo-
lyamatos változásokhoz kell alkal-
mazkodni. Több olyan ismert épí-
tési terv is van, amely miatt szintén
módosításokat kellett alkalmazni.
Jelezte, néhány esetben magántu-
lajdonban lévõ területeket kellett

bevonni és így megállapodni a tu-
lajdonosokkal. Példaként említet-
te, hogy a ZTE-stadion mellett (a
Mindszenty Zarándokközponthoz
kapcsolódóan) felszíni parkoló ki-
alakítását tervezik (még nem el-
döntött, hány férõhelyeset), ezért
is kellett az építési szabályzatot
módosítani. Úgyszintén a Gébárti-
tó körbejárása miatt új szabályza-
tot kellett készíteni a tervezett útki-
alakítás miatt. 

FIDESZ: MÛSZAKI KÉRDÉSEK

LED-FAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,

SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
12 m2-ig építhetõ,

állványzattal, hangosítással.

Érdeklõdni:
06-70/451-4900

szervezes@megastarkft.hu
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A bölcsõdék napját, vagyis ápri-
lis 21-ét, 2010-tõl ünnepli nevelés-
gondozás nélküli munkanapon az
egész ország, annak emlékére,
hogy 1852-ben e napon nyitották
meg az ország elsõ bölcsõdéjét
Budapesten, a Kalap utcában.

Ez a nap jó alkalom arra is,
hogy vezetõként köszönetet
mondjon a munkatársaknak a ki-
tartó és lelkiismeretes munkáért,
amelyre a fenntartó is büszke le-
het – fogalmazott Prenner Zsu-
zsanna, a Zalaegerszegi Egyesí-
tett Bölcsõdék intézményvezetõje.
Mint mondta, egyre nagyobb az
igény a férõhelyek iránt, mely te-
kintetben a szülõk bizalma is na-
gyon fontos értékmérõje a gondo-
zó-nevelõ munkának. Több éve új-
ra méltó helyére került ez a tevé-
kenység, mely egyre nagyobb fi-
gyelmet és támogatást kap. Ez
megmutatkozik a szakmai munka-
körök bõvülésében, hiszen a kö-
zelmúltban vehette át az elsõ négy
szakképzett dajka az errõl szóló
tanúsítványt. A város pedig elköte-
lezett abban, hogy korszerû intéz-
mények álljanak rendelkezésre,
amit bizonyít a Napsugár, majd a
Cseperedõ Bölcsõde felújítása,
emelte ki az intézményvezetõ.

A két bölcsõde a TOP-program
keretében újult meg 101 illetve
105 millió forintos ráfordítással.
Balaicz Zoltán polgármester foly-
tatta így a gondolatmenetet, kitér-
ve arra, hogy az önkormányzat
2020-ig minden gyermekintéz-
ményt felújítani kíván a városban.
A másik két bölcsõdével kapcso-
latban egy jó hírt is megosztott: hi-
szen Zalaegerszeg hat megyei jo-
gú város összefogásával pályáza-
tot nyert az Európai Bizottság
ELENA elnevezésû programján,
amely a zalai megyeszékhely szá-

mára mintegy tízmilliárd forint fel-
használását jelenti. Ebbõl valósul-
hat meg az Ûrhajós és a Tipegõ
bölcsõdék energetikai korszerûsí-
tése más önkormányzati épületek
felújítása mellett. 

Az ünnepség kitüntetések át-
adásával zárult. A dolgozók és a
bölcsõdevezetõk javaslata alap-
ján. Az év szakmai kitüntetettje dí-
jat vehetett át Horváth Róbertné,
az Ûrhajós Bölcsõdébõl. Az év
technikai dolgozója díjban része-
sült Barabás Istvánné, a 450 gye-
reket ellátó Tipegõ fõzõkonyha fõ-
szakácsa. Elismerésben részesült
Pappné Varga Marianna, a Csepe-
redõ Bölcsõde kisgyermeknevelõ-

je, Gerencsér Tiborné, a Napsugár
Bölcsõde nyugdíjba vonuló kony-
hai dolgozója, Gruffné Pekk Kata-
lin, a Tipegõ Bölcsõde részlegve-
zetõje, valamint a szintén nyugdíj
elõtt álló Lepsényi Ferencné kony-
hai dolgozó az Ûrhajós Bölcsõdé-
bõl.

Külön köszöntötték a 2019
õszén nyugdíjba vonuló Járfás Te-
rézia bölcsõdei szaktanácsadót,

aki 1975-ben kisgyermeknevelõ-
ként kezdte meg pályafutását mai
nevén, a Cseperedõ Bölcsõdében.

Az április 13-i országos buda-
pesti ünnepségen a Magyar Böl-
csõdék Egyesülete elismerõ okle-
véllel jutalmazta a Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsõdék közösségét
a Családok éve programsorozat
megvalósítása során végzett ma-
gas színvonalú munkájáért, hang-
zott el végül.

3Aktuális

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!

Vadas Zsuzsa

Gondolkodjunk, ötleteljünk, az-
tán legközelebb már konkrét el-
képzelésekkel üljünk le beszélget-
ni. Legközelebb kb. húszan vol-
tunk, és mindenkinek nagyon tet-
szett a Frimmel Gyula grafikusmû-
vész által készített „Egerszeg” fej-
léc és a kialakított forma is. A for-
mához persze tartalom is kellett:
mit vállaljon fel, kihez szóljon,
egyáltalán milyen legyen egy lo-
kálpatrióta városi újság a ’80-as
évek végén, egy évvel a rendszer-
változás elõtt. Izgalmas minden-
napok következtek. (A lap kiadá-
sára létrejött az Egerszeg Kft.,
melynek tagja volt a Városi Ta-
nács, a VMK, a Zalai Nyomda, a
SZÜV és a Hevesi Sándor Szín-
ház. Õk adták össze az induláshoz
szükséges pénzt.)

A régi hatalom már nem, az új,
szárnyaikat bontogató „ellenzéki
szervezetek” pedig még nem voltak
olyan helyzetben, hogy erõteljesen
beleszóljanak egy új sajtóorgánum
létrehozásába. (Ideális idõszak az
ilyen a szerkesztõségek számára!)
A késõ esti egyeztetéseken (melyek
egyikén végül vállaltam a felelõs

szerkesztõi munkát) megállapod-
tunk a legfontosabb kérdésekrõl.
Mint például: a városi közélethez
városi nyilvánosság kell. Nem köny-
nyû az eligazodás most, támaszok-
ra, kapaszkodókra van szükség. El-
képzeléseinket, gondjainkat ki kell
mondanunk, meg kell osztanunk
egymással, hogy ezután egyetér-
tést találva, közösen munkálkod-
hassunk. Kötelességünknek érez-
tük a különbözõ vélemények közre-
adását, és az volt a célunk, hogy a
város lapja jusson el minden
egerszegi családhoz.

1989 tavaszán, nyarán az or-
szágos eseményekhez képest is
izgalmas dolgok történtek Zala-
egerszegen, így az újság (április
27-i) megjelenését követõen szinte
alig bírtuk fogadni a kéréseket.
Sorra alakultak a civil és ellenzéki
szervezetek, akik szerették volna
elképzeléseiket, céljaikat eljuttatni
az állampolgárok felé. (Akkor még
az MSZMP volt a legnagyobb párt,
de megjelent már az MDF, május
2-án megalakult a helyi SZDSZ-
csoport, létrejött a Szociáldemok-
rata Párt helyi szervezete, bonto-
gatta szárnyait a Fidesz, a KDNP,
és a kisgazdák is. A változtatást és

a jövõt szinte minden szervezet
másképpen képzelte, csak egy do-
log volt közös: az MSZMP-nek és
Kádár Jánosnak mennie kell!  Él-
mény volt hallgatni az újonnan ala-
kuló zalaegerszegi szervezet vita-
estjeit, ahol kiderült, sokan gondol-
kodnak modellváltásban, rendszer-
váltás helyett. Nem nagyon tudták

elképzelni, hogy az MSZMP-nek
egyszer csak tényleg vége lesz.

Igen..., mivel a megyei napilap
ekkor még erõsen az MSZMP
pártirányítása alatt mûködött, az
Egerszeg adott nyilvánosságot a
politikai, közéleti kérdéseknek, tör-
ténéseknek és mutatta be az el-
lenzéki (országos és helyi) politi-
kusokat. Sok mindenben megelõz-

te a város az országos folyamato-
kat. Így az akkori MSZMP megyei
elsõ titkárának országgyûlési kép-
viselõi visszahívása (MDF-javas-
latra), mely azt eredményezte,
hogy a pártpolitikus lemondott, és
id. dr. Marx Gyulát egy idõközi or-
szággyûlési képviselõ-választáson
(támogatta az MDF és a Zalaeger-
szegi Ellenzéki Választási Koalí-
ció) 59,1 százalékkal képviselõnek
választották.  Szinte elsõként ala-
kult meg a Zalaegerszegi Reform-
kör; a baloldali szervezet inkább
hasonlított egy ellenzéki párthoz,
mint a hatalmon lévõ szervezet-
hez. Õk baloldali rendszerváltók-
nak hívták magukat, amiben volt is
igazság, ugyanis az akkori hatal-

mat belülrõl bontották meg, ké-
nyelmesebb helyzetet teremtve
így az ellenzéknek.

Országos politikusok is szép
számmal látogattak a városba.
Csak néhány közülük: Pozsgay
Imre államminiszter, Kõszegh Fe-
renc, ifj. Rajk László (SZDSZ),
Csengey Dénes költõ, az MDF
alapító tagja, akinek elsõ zalai in-

terjúja az Egerszegben jelent meg.
(Na, ezért kaptunk egy ejnye-
bejnyét.) Ugyanis a három „CS”
betûs író-politikus, Csengey,
Csoóri, Csurka akkoriban tiltólis-
tán volt.  Orbán Viktor is nekünk
adott elõször interjút egy ’89-es itt-
tartózkodása idején. (Ezért sem
néztek ránk szépen.)

De a legnagyobb dobás június
végén következett be. Az ország-
ban elsõként Zalaegerszegen
bomlott fel az MSZMP és vették át
az irányítást a reformkörösök. Az
akkori Ságvári-gimnáziumban haj-
nali 4 órakor ért véget a megyei
pártértekezlet. Hogy ennek mek-
kora volt a hordereje, jelzi, hogy az
éjszaka folyamán megérkezett Bu-
dapestrõl Fejti György, az MSZMP
Központi Bizottságának titkára, és
arról gyõzködte a jelenlévõ újság-
írókat, hogy véletlenül se írjunk
olyant, hogy „megbukott”, fogal-
mazzunk inkább úgy, hogy „új
pártmodell született”. Hát ez ugye,
nézõpont kérdése... De valahol
mégiscsak buktak egy páran, és
ezt az érintettek is jól tudták.  

Persze a politikai, közéleti írá-
sok mellett foglalkoztunk „üdítõ”
témákkal is. Például, mikor lesz

sétálóutca a Kossuth Lajos utca,
hogyan fejlessze a város a
Gébárti-tavat, ki költözzön a párt-
bizottság épületébe, jó-e, ha meg-
szûnik a munkásõrség, milyen
legyen a város címere? De, a
csúcs egy hozzánk érkezett levél
volt: igaz-e, hogy újra lesz nyilvá-
nosház a Síp utcában? Villanások,
címek, emlékek, dokumentumok,
fotók: 1989 – egy városi lap induló
éve, harminc évvel ezelõtt.
Hosszú idõ...

Aztán a folytatás a ’90-es évek-
tõl napjainkig… Egerszegbõl Zala-
EgerszeG (változó forma, új ki-
adó). Az újság mindig magántulaj-
donban volt, de kezdettõl fogva tá-
mogatta és támogatja a városi ön-
kormányzat, függetlenül attól, mi-
lyen politikai színezetû volt a képvi-
selõ-testület összetétele. Köszönet
továbbá a helyi civil szervezetek-
nek, gazdasági vállalkozásoknak,
hogy segítették és segítik a lokál-
patrióta városi lap megjelenését.
Mert a zalaegerszegi közélet sze-
replõi, ha nem is értettek vagy érte-
nek egyet mindenben, Zalaeger-
szeg fejlõdése és az itt élõk boldo-
gulása a legfontosabb számukra.

Mint ahogy számunkra is.

30 ÉVES A VÁROSI ÚJSÁG
1989. ÁPRILIS 27-ÉN JELENT MEG AZ EGERSZEG

Kell egy csapat! Itt az idõ – mondta dr. Kovács Flórián, a Váro-
si Mûvelõdési Központ igazgatója 89' elején azon az összejövete-
len, melyen felvetette: a városi televízió indulása (1985) után
szükség van egy városi hetilap létrehozására is. 

ELISMERÉSEK A BÖLCSÕDÉK NAPJÁN
A SZÜLÕK BIZALMA NAGYON FONTOS

– b. k. –

Mint azt Abai Erika, az állatvé-
dõ egyesület titkára elmondta, ha-
gyomány, hogy karácsony és hús-
vét elõtt jótékony na-
pot rendeznek, ahol
az állatok (közel 300
kutya) tápszükségle-
tét igyekeznek besze-
rezni. Most azonban
tombolavásárlással
volt mód támogatni a
hamarosan bõvülõ
menhely kialakítását.
Számos felajánlás ér-
kezett tombolaaján-
dékként, és az esõs
idõ ellenére nem ma-
radtak otthon a támo-

gatók sem, akik pénzadományok
mellett megsétáltatták a kutyák
egy részét. A „Kutyajó húsvét” ak-
ció során végül is 370 ezer forint
felajánlás érkezett, melyet a cé-

gek, vállalatok pénzadományai
egészítenek ki.

A 300 négyzetméteres telepbõ-
vítés munkálatai hamarosan el-
kezdõdnek, s talán már a nyár ele-
jén átköltözhetnek a telt házas
gyepmesteri teleprõl az új 12 ken-
nelbe a remélhetõleg csak átme-
neti lakók. 

A fejlesztést többek között a vá-
rosi önkormányzat is
támogatja. A jóté-
kony akción Balaicz
Zoltán polgármester
személyesen és te-
vékenyen (kutyasé-
táltatás) részt vett.
Tény azonban, hogy
akár kétszer ekkora
területre is szükség
lenne, hiszen jelen-
leg 250 kutya él itt
betonaljzatú ketre-
cek mögé zárva,
zöldfelület nélkül.

JÓTÉKONY NAP A MENHELYEN
NEM ELÉG, HA VAN ÉTEL, HELY IS KELL

Hagyományos jótékony napra várták a Bogáncs Állatmenhely-
hez az állatbarátokat. Ezúttal azonban nem tápadományokat kér-
tek, hanem a hamarosan bõvülõ telep kialakításához pénzbeli
hozzájárulást. 

Iskolánk tanulói négynapos
tanulmányi kiránduláson vettek
részt Szlovákiában. A változa-
tos programok között szerepelt
Kéménd, Bajmóc, Selmecbá-
nya, Késmárk, Besztercebánya,
Igló és Rozsnyó nevezetessé-
geinek megismerése, megemlé-
kezés Petõfi Sándor egykori is-
kolájánál, a selmeci líceumnál,
koszorúzás a késmárki evangé-
likus templomban, Thököly Im-
re szarkofágjánál, valamint ba-
rangolás a Világörökség része-
ként számon tartott, szepesi
várban.

Az utazás során a diákok bepil-
lantást nyerhettek a Felvidék népi
kultúrájába, az irodalmi és törté-
nelmi emlékhelyeken túl megcso-

dálták természeti kincseit, az egy-
kori bányavárosokat is. Átkelve a
Tátrán sípályákat és üdülõhelye-
ket láthattak, rövid túrát tettek Ta-
rajkán az elsõ menedékházig.  

Utolsó úti céljuk Sajógömör

volt, ahol a település fõterén áll
Mátyás király kapás szobra. A falu
környéki szõlõhegyen kapáltatta
meg ugyanis a monda szerint a ki-
rály az urakat.

A harkácsi Magyar Nyelvû Alap-
iskola vendégeiként találkoztak ta-

nulóink az odajáró 1–9. évfolya-
mos diákokkal és tanáraikkal, akik
meséltek iskolájuk mindennapjairól
és hagyományairól. A vendégsze-
retetük viszonzásaként magyar
nyelvû könyveket adtunk át.

HATÁRTALANUL!
A FELVIDÉKEN JÁRTUNK

Bölcsõdék napja alkalmából tartottak ünnepséget a Kis utcai
Tipegõ Bölcsõdében. A szakmai elõadásokkal, mûsorral színesí-
tett eseményen vendégül látták a város négy intézményének
munkatársait, akik közül heten részesültek elismerésben. 

Lepsényi Ferencné, Prenner Zsuzsanna, Barabás Istvánné, Pappné
Varga Marianna, Horváth Róbertné, Gruffné Pekk Katalin, Járfás

Terézia, Balaicz Zoltán és Gerencsér Tiborné
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– pánczélPetra –

Már csak azért sem, mert vég-
sõ soron a halálról van szó. Egész
elõadás alatt. Az meg ugye nem
gender-kérdés. Mint ahogy az
sem, hogy a mai emberek vala-
hogy nem szeretnek errõl az
egészrõl tudomást venni.

A napokban a Griff Bábszínház-
ban vendégeskedett a KL Színház
Alaine – Ideje a meghalásnak címû
produkciója. A felnõtteknek szóló
bábszínházi sorozat ezúttal az öre-
gedés és az elmúlás témáját fe-
szegette, mégpedig Polcz Alaine

pszichológus, tantalógus, a hazai
hospice mozgalom megalapítójá-
nak mûvei (többek között az Ideje
az öregségnek, Ideje a meghalás-
nak, Asszony a fronton) alapján.
Az egyszemélyes elõadás szerep-
lõje Markó-Valentyik Anna egy-
szerre jelenített meg a színpadon
egy fiatal, ereje teljében lévõ, és
egy nyolcvanon túli nõt. Aki testi
hanyatlásai ellenére, fejben és lé-
lekben még mindig úgy érzi: õ fia-
tal és Nõ. Az más kérdés, hogy
õszül (az hagyján, hogy a haja, de
hogy „odalent” is…), egyik szemé-
re nem lát. Testmagassága pedig
három centivel kisebb, mint ameny-
nyinek vélte. Viszont még észreve-
szi, ha a férfiak udvarolnak neki, és
bizony néha még énekel és táncra
is perdül; mint fiatal korában.

A néhány fémes bútordarabból

és pár egyszerû, hétköznapi kel-
lékbõl (melyek lakásban és kórhá-
zi szobában egyaránt használha-
tók) álló színpadon mindjárt a nyi-
tánykor arcunkba kapjuk a kér-
dést: hány évesnek érezzük ma-
gunkat? Mert a fenti kettõsség (a
lélekben fiatalság) szinte minden-
kire jellemzõ. Persze azért olykor
sor kerül ennek fordítottjára is,
amikor fiatal testben öreg lélek la-
kik. Ki beszél? A fiatalban rejlõ
öreg (akivé majd válunk), vagy a
hanyatló testbõl kiszóló ifjú?

Mindez együtt jelenik meg az
elõadás során, hiszen egy huszon-

éves színész és egy nyolcvanon
túli báb monológján – és csodás
közös mozgásán – keresztül ele-
venedik meg egy hányattatott nõi
sors. Mely tulajdonképpen Polcz
Alaine életébõl merít. Hányattatott,
de felemelõ, mert nemcsak saját
öregedésérõl, közelgõ elmúlásáról,
férfiakhoz való nem mindig szeren-
csés viszonyáról van szó, hanem a
másokon való segíteni akarásról
is. Hogy a kórházakban, hospice-
házakban hogyan lehet a haldokló-
kat és azok családtagjait meg-
nyugtatni, felkészíteni az elkerül-
hetetlenre. Hogyan lehet enyhíteni
a fájdalmakon, a halálfélelmen –
legyen szó gyerekekrõl vagy idõ-
sekrõl. Mindeközben elhangzik a
súlyos társadalomkritika is: a mo-
dern kor nem tud mit kezdeni a ha-
lállal. Míg régen kultúránk része

volt az, hogy virrasztunk a haldok-
ló, majd a halott mellett, és méltó
módon búcsút veszünk tõle, most
kerüljük a témát. Elveszett a rítus.
Sokszor úgy éljük le életünket,
hogy nem is látunk halottat.

Markó-Valentyik Anna tökélete-
sen jeleníti meg a kettõsséget a
Ladányi Andrea által rendezett
elõadás során. Nincs felesleges,
túldramatizált mozdulat, a fiatal és
öreg test szinkronban van egy-
mással, és a két test „elválása” is
megfelelõ (drámai) pillanatban tör-
ténik meg. Súlyos dolgokról van
szó, mégsem sokkol a darab. In-
kább életszerû, tényszerû; Polcz
Alainhez hasonlóan hétközna-
pinak állítja be az elmúlást. A mély
és megható szövegeket feloldják a
Karády-dalok és néhány (ön)iro-
nikus megnyilvánulás az öregedés
visszafordíthatatlan folyamatáról.
Humorból talán egy kicsivel több is
elfért volna. Persze nem arról van
szó, hogy amolyan fekete komé-
diát varázsoljunk a dologból (an-
nak is van létjogosultsága a téma
kapcsán, de az egy másik mûfaj

és Polcz Alainhez sem passzol-
na). Viszont az erõsen pszicholo-
gizáló – hol önelemzõ, hol inkább
terápiás célú – szövegfolyamnak
jól állt volna még egy-két vicce-
sebb megjegyzés. A feloldás, és
az élet „átfolyása” a halálba inkább
a mese szárnyán érkezett meg
(ami egyfajta kinyilatkoztatás is
volt az eutanázia mellett). Az elvi-
selhetetlen fájdalmak tetõzésekor,
majd egy „Olyan Szuri” hozza el
azt a bizonyos könnyû létet.

Szép az elõadás zárójelenete:
a színésznõ mindent összepakol.
Asztalokat, székeket, kellékeket,
melyek közül csak egy az öreg
báb. A halál természetes, a hét-
köznapok folytatódnak. Minden
megy tovább…

(Ünneprontó leszek, de a záró
„akció” után, egy ide nagyon nem
illõ akciófilm-sorozat egyik epizód-
jának a címe, és a belõle készült
videóklip jut eszembe. Die Another
Day. Halj meg máskor. Egy ideig
hatékony túlélési stratégia. James
Bond és Madonna sem öregszik,
pedig már nem mai darabok.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Megyeri Anna szerint felvételei

azért fontosak az utókornak, mert
egy olyan idõszakát örökítette
meg a városnak, amikor Zalaeger-
szeg számos új – és ma is megha-
tározó – épülettel gazdagodott.
Valamint mert fotói bemutatják azt
is, hogy a 20. század elsõ felében
hogyan élt egy kisvárosban egy-
más mellett az eklektika, a szecesz-
szió és a zsúpfedél. 

Serényi Árpád ott volt többek
között a ferences templom és ko-
lostor építésénél, majd annak fel-
szentelésénél, az 1934-es repülõ-

napon (ahol légi fotókat készített
a városról), de a húsvéti határjá-
rást, az 1935-ös Göcseji Hét ese-
ményeit is megörökítette. Fotóin
feltûnik a '27-ben átadott vasútál-
lomás (és az elõtte lévõ tér), a
postapalota, a Notre Dame zárda
és a tûzoltólaktanya épülete is.
Rendszeresen fotózott továbbá a
különféle egyesületek, civil és
egyházi szervezetek rendezvé-
nyein.

Mivel I. világháborús sérülései
nem múltak el nyomtalanul, fiatal
kora ellenére sokat betegeskedett.
1941-ben hunyt el; mindössze 44

éves volt. Mûtermét felesége egy
évvel késõbb felszámolta, és Sop-
ronba költözött. Fényképeinek do-
kumentumértékét már Fára Jó-

zsef, a megye egykori fõlevéltár-
noka (majd 1938-tól Pest megye
fõlevéltárnoka) is felismerte, aki
felszólította az egerszegieket,
hogy próbálják a fotós hagyatékát
megszerezni, begyûjteni. Serényi
fotóinak jó része késõbb az egyko-
ri polgármester, Czobor Mátyás
hagyatékából került elõ. Képeinek
másik részét Serényi feleségének
leszármazottai õrizték meg, ám
még így is elkallódott (vagy lap-
pang valahol) a gyûjtemény egy

(Folytatás az 1. oldalról.)
A koraszülöttmentés megszer-

vezése mellett folyamatosan tá-
mogatja a gyermekosztály mûkö-
dését, illetve eszközökkel segíti a
gyermekrehabilitáció valamint a
légúti idegentest eltávolítását vég-
zõ labor munkáját. Elöl járt a mun-
katársak megbecsülésében, meg-
tartásában, hiszen idén február-
ban immár ötödik alkalommal ve-
hette át egy orvos, illetve három
nõvér a Gyógyító mosoly és a
Tündérkéz ösztöndíjakat. Ez idáig
összesen húsz munkatárs munká-
ját ismerték el ily módon. Az ala-
pítvány baba-mama házat létesí-
tett az intenzív illetve rehabilitációs
ellátásában részesülõ szülõk szá-
mára, továbbá az osztályon a ba-
ba-mama szobákat, ahol az inten-
zív osztályról kikerült koraszülöt-
tek és édesanyjuk tölthetnek el né-
hány napot hazamenetelük elõtt.

Az alapítvány egyedülálló ab-
ban is, hogy hangsúlyt fektet a
prevencióra, ennek kapcsán a
sportra, a mozgásra, ami a gyógyí-
tásban is egyre nagyobb szerepet

kap. Évi két országos hírû nagy-
rendezvénye a 24 órás úszás va-
lamint a koraszülött-váltófutás Za-
laegerszeg és Keszthely között.  

Mindeközben óriási közösségi
támogatásra tett szert az alapít-
vány, amit tevékenysége legna-
gyobb hozadékának tekint, hiszen
egy-egy ilyen tömegrendezvé-
nyen közel 100 önkéntes segíti
munkájukat, hangsúlyozta a fõor-
vos. Mint mondta, õk nem rendel-
keznek nagy támogatókkal, vi-
szont nagy a társadalmi bázisuk,
ezért is illeti meg a köszönet az
önkénteseket. 

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy idén május 5-én rendezik
meg a koraszülött-váltófutást.
Lõrincz Endre önkéntes, pályater-
vezõ elmondta, az idei táv közel
66 kilométeresre növekedett, mi-
vel a rajt a ZalaZone tesztpályától
indul. Az útvonal Zala megye leg-
szebb részein vezet végig, amit az
amatõrök mellett neves hazai és
külföldi ultramaraton-futók is telje-
sítenek, köztük a legtávolabbi or-
szágból érkezve, egy tajvani futó.

PORTRÉK, VÁROSKÉPEK ÉS LÉGI FOTÓK
SERÉNYI-FOTÓKRÓL A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

KÖSZÖNETET
MONDTAK

A Notre Dame zárda építés közben.

Megyeri Anna és Iványi Ildikó

– b. k. –

A kiállítás címére gyorsan ma-
gyarázatot kaphattunk a megnyi-
tón. Lengyák István, a magyar kul-
túra lovagja, úgyis mint a mûvész
„földije”, elmondta, Sipos Anita ve-
leszületett öröksége az a tehetség,
mely a képzõmûvészetben és a
zenében egyaránt otthonossá te-
szi. 

– Amikor fest, a színek zenélni
kezdenek, amikor énekel, színes
képek keletkeznek a képzeletben.
Mûvészetet szeretõ emberrõl be-
szélünk, aki nem azzá lett, hanem
annak született, s akit az örökség

mellett a szülõi példa, a gyerekkori
inspiráló környezet, majd a tanul-
mányok tettek teljessé e téren. Ál-
modozó a festészete. A tájak úgy je-
lennek meg, ahogy a valóságban
sohasem. Sosem volt, mégis jelen
lévõ világ, melyet õ szépnek, érde-
kesnek tart. Munkái a termé-
szetszeretetet tükrözik, s mindez a
hétköznapi ember lelkiségéhez áll
közel. Õket állítja meg a mûvész lel-
kébõl kivetülõ szépség. A képekbõl
áradó szeretet arra utal, figyeljünk
jobban egymásra és a természetre.
Ez az alkotások leglényegesebb
üzenete – fogalmazott Lengyák Ist-
ván.

Színek zenéje címmel nyílt kiállítás a Móricz Galériában.
Macsekné Sipos Anita nagykanizsai festõ elsõ alkalommal mutat-
kozik be a zalaegerszegi közönségnek. Fõként tájképekbõl álló
tárlata május 10-ig tekinthetõ meg.

SZÍNEK ZENÉJEFIATALSÁG ÉS ÖREGSÉG KETTÕS JÁTÉKA
IDEJE A MEGHALÁSNAK A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

Mikortól kezdjünk foglalkozni az arcunkkal? A ráncokkal, a ki-
sebbedõ, majd fénytelenné váló szemekkel, a látásromlással és
más egyéb – nem túl kedvezõ – testi folyamattal? Nem, ez nem
afféle csajos nyavalygás az öregedéssel kapcsolatban.
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FOGADÓÓRA
BALI ZOLTÁN önkormányzati képviselõ 2019. május 6-ai, soron következõ fogadóórája elmarad,
azt 2019. május 13-án, hétfõn 18 órától pótolja. A fogadóóra helyszíne: Fidesz-iroda, Zalaeger-
szeg, Kosztolányi u. 8.

ZALAEGERSZEGI LOMTALANÍTÁS 2019
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és alvállalkozó a

Zala-Müllex Kft.) közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére házhozmenõ
lomtalanítási akciót szervez 2019 április 1. és június 6. között.

A LOMTALANÍTÁS IDÕPONTJA UTCÁK SZERINT:
2019. május 16–17-én (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
EBERGÉNY, EGERSZEGHEGY, GÓGÁNHEGY
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május15. szerda 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Ebergény: Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos.
– Egerszeghegy: Dalos, Egerszeghegyi, Fagyöngy, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény,

Kápolnahegyi, Kis Csarit, Kishegyi, Lankás, Öregszívhegyi, Pincesor, Rózsafa, Szarkaláb,
Szedenik, Vadrózsa, Zengõ.

– Gógánhegy: Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ, Csillagfürt, Dombos
u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves köz, Gerle, Gógánhegyi,
Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szélhordta, Városvég.

2019. május 21–22-én (KEDD vagy SZERDA) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
KASZAHÁZA, GÓLYADOMB, NEKERESD, NESZELE, PÓZVA
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május 20. hétfõ 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Kazaháza: Levendula, Kaszaházi, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Ságodi u. 18-ig és 37-ig

bezárólag, Vásártér, Zala.
– Gólyadomb: Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû, Tücsök, Verõfény.
– Nekeresd: Egervári, Nekeresdi, Virágzómezõ.
– Neszele: Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gébárti 82-tõl és 65-tõl kezdõdõen, Ilosvai, Irinyi J., Jedlik

Á., Jégmadár, Király, Neszelei. 
– Pózva: Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.

2019. május 23–24-én (CSÜTÖRTÖK vagy PÉTEK) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
JÁNKAHEGY, LUKAHEGY, GÁLAFEJ, VAKAROSHEGY, BESENYÕI ÖREGHEGY
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május. 22. szerda 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Jánkahegy: Fügefa, Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris, Leander,

Liliom, Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzike, Volán.
– Lukahegy: Lukahegyi, Sugár.
– Gálafej: Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe, Nárcisz, Százszorszép.
– Vakaroshegy: Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vakaroshegyi.
– Besenyõi Öreghegy: Boglárka, Fagyal, Feltáró, Hold, Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi,

Tuja sor.

2019. június 3–4-én (HÉTFÕ vagy KEDD) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
PÁTERDOMB, GÉVAHEGY, PIPAHEGY
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május 31. péntek 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
Páterdomb: Avasárok, Baráth Ferenc (volt Varga Gábor u.), Baross Gábor, Báthory István, Bíró Márton
u. 46-tól és 61-tõl (a vasútvonaltól délre esõ része), Farkas Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub,
Honvéd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl és 31-tõl (vasútvonaltól délre esõ része), Margaréta,
Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán, Wlassics Gyula, Zalai Tóth János.
Gévahegy, Pipahegy: Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi, Kanizsai u., Pipahegyi,
Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz.

2019. június 5–6-án (SZERDA vagy CSÜTÖRTÖK)  Lomtalanítás reggel 7 órától 
BECSALI, BAZITA, SZÍVHEGY
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. június 4. kedd 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Becsali: Becsali, Budai-völgy, Cserhegyi, Futrinka, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos.

Meredek, Mosoly.
– Bazita: Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród, Temetõ, Toposházi. 
– Szívhegy: Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye. 
– Azáleás.

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS – 2019
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2019/2020 nevelési évre felvételt hirdet a 2016. augusztus 31.
után született kisgyermekek számára.
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gondozható,
akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van. A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az
ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ valamennyi bölcsõdei
ellátást igénylõ és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától vehetõ fel

harmadik életévének, sajátos nevelési igényû gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényû
gyermek az ötödik életévét betölti, vagy
annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között
tölti be a harmadik életévét, ha a szülõ, törvényes képviselõ vállalja, hogy a gyermek ellátását a
nevelési év végéig a bölcsõde biztosítja.

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani
személyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2017. május 6. és május 10. között 8–17 óráig.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
a gyermek, és szülõje (törvényes képviselõje) lakcímkártyáját,
tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõpiaci képzésen való részvétel idejérõl,
a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a
nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedelme megállapítható,
egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását
emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülõ
nem jogosult),
a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról,
a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéleményét,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a szülõ (törvényes képviselõ)
CSEPEREDÕ BÖLCSÕDE Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
NAPSUGÁR BÖLCSÕDE Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
TIPEGÕ BÖLCSÕDE Zalaegerszeg, Kis utca 8.
ÛRHAJÓS BÖLCSÕDE Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.

További tájékoztatást telefonon, vagy e-mail-ben is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ – tel.: 30/377-3925
egyesitettbolcsi@zalaszam.hu
A felvétel eredményérõl az intézmény 2019. május 31-ig értesíti a szülõket.

További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

ÁPOLÓT/GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3)

FELVÉTELT HIRDET
2 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete szerint;

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl, Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-
683-as, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon vagy személyesen.

A Berzsenyi Dániel utca 26. számú ház északi oldalán végzõ-
dõ jelenlegi fizetõparkoló-övezet 2019. május 2-tõl a Berzsenyi
utca 28–30. számú társasház keleti oldaláig kiterjesztésre kerül.
Az új területen lévõ parkolókban a várakozás térítésköteles lesz,
díja: 160 Ft/óra.

Az érintett területen lakók a Városi Ügyfélszolgálati Irodában,
kiállítási díj ellenében éves ingyenes parkolási bérletet válthat-
nak e területre.

KÖZLEMÉNY
FIZETÕPARKOLÓ-

BÕVÍTÉS
ZALAEGERSZEGEN,

A BERZSENYI DÁNIEL
UTCÁBAN!
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE ZÁÉV TK–Balatoni Vasas 7:1 (3333-3197)

Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Bajnok lett az egerszegi csapat!

ZTK FMVas–Szegedi TE 4:4 (3601-3587)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE NKK–CMB Cargo UNI Gyõr
68-74 (21-24, 18-14, 15-18, 14-18)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Rájátszás a 3–4. helyért, elsõ
mérkõzés. Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE Paks
93-85 (27-14, 22-21, 21-23, 23-27)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Középszakasz, középház. Zala-
egerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp–Atomerõmû SE Paks 2,5:9,5
Tungsram Aquaprofit NSK–Z. Csuti-Hydrocomp SK 8:4

NB I-es sakkcsapatmérkõzés. Budapest.

ZTE FC–Budaörs FC 0-2 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

MOL Vidi FC–ZTE FC 3-1 (1-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Székesfehérvár.

III Kerület TVE–Tarr Andráshida SC 0-0 
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

HÁROM ÉREM
A MASTERS OB-N

A ZTE Súlyemelõ Klub három
versenyzõje a Budapesten
megrendezett szabadidõs és
masters országos bajnokságon
két elsõ és egy harmadik helye-
zést ért el.

Sajnos, dr. Muhoray Árpád
egészségügyi okok miatt nem tu-
dott indulni.
Eredmények.

M45 korcsoport. 45–50 évesek.
61 kg: 1. Papp Péter 170 kg (80+
90).

M45 korcsoport. 45–50 évesek.
89 kg: 3. Mihályka Tibor 219 kg
(97+122).

F40 korcsoport. 40–45 évesek.
+87 kg: 1. Danicser Anita 114 kg
(51+63).

– A bajnokság elején az elsõ
nyolcba kerülést tûztük ki célként –
mondja. – A szezon elején még a
tabella elsõ helyén is álltunk. Egy
ideig jól – mondhatnám úgy is,
hogy  erõn felül – teljesítettünk. Az
alapszakasz második felében a
Szolnok elleni mérkõzéstõl kezdve
megtört a csapat lendülete. Az
utolsó nyolc mérkõzésbõl hetet el-
vesztettünk, ami azt eredményez-
te, hogy a felsõház helyett a kö-
zépházban folytathattuk a küzdel-
meket. A kezdeti jó szereplés után
ez mindenképpen csalódás. A fel-
sõházi szereplés azért lett volna
fontos, mert az rájátszást ért vol-
na, és azt, hogy az 5. helynél hát-
rább nem végzünk. Csalódottak
vagyunk. Ha három hazai mérkõ-
zést nyerünk, már ott vagyunk a
felsõházban. 

– Külsõ szemlélõ számára
úgy tûnt, hogy a csapat rutinos
magja az alapszakasz hajrájára
elfáradt, s a középszakaszra
sem tudott igazán felpörögni.
Bencze Tamás mondta, hogy az
öt rutinos játékos közül három-
nak, de inkább négynek jól kell
játszania, hogy nyerjen a ZTE...

– Egyetértek vele. Például leg-
utóbb Sopronban is hiányzott a jól
teljesítõ négyes, ketten dobtak 10
pont felett. A fiatalok egy-egy mér-
kõzésre jól szálltak be, de tõlük el-
várni még nem lehet, hogy húzzák
a csapat szekerét.  Õk akkor telje-
sítenek jól, ha a rutinosak is, az õ

teljesítményükhöz hozzá tudnak
járulni.

– Az erõteljes fiatalítást ter-
vezték, vagy a sors hozta?

– Nem teljesen, hat rutinos játé-
kossal számoltunk. Horváth Ákos
bejelentése, hogy az A csoportban
nem folytatja tovább, minket is vá-
ratlanul ért, helyére már rutinos
magyar játékost nem tudtunk iga-
zolni. Még egy rutinos játékos so-
kat számított volna. Azzal is szá-
moltunk, hogy a fiatalítás egy éven
belül nem hoz látványos ered-
ményt. Inkább hosszú távra ter-
veztünk. Ezért kötöttünk nagyrészt
a fiatalokkal kétéves szerzõdése-
ket.

– Egy légiósposzt állandóan
cserélõdött, egy ukránt három
amerikai követett. Ez nem hatott
zavaróan a csapatra?

– A játékoscserék nem jók, de
nem tehettünk mást. Ezekre bizto-
san ráment néhány mérkõzés. Az
ukrán Gliebov után jövõ amerikai
megfelelt volna, de kiderült róla,
olyan betegséggel küzd, hogy
mérkõzéseket kell kihagynia. A kö-
vetkezõ játékos nem felelt meg.
Green az átigazolási szezon hajrá-
jában érkezett. Ezek a tényezõk is
biztosan hozzájárultak, hogy nem
sikerült  a felsõház.

– A légiósok közül megkerül-
hetetlen Agafonov esete, õt a
következõ idényre is szerzõdtet-
ték. Amint aláírta a következõ
szerzõdését, mintha a teljesít-
ménye visszaesett volna...

– A jövõ évi szerzõdéskötéssel
nem kötném össze formájának ha-
nyatlását. Továbbra is nagyon jó
játékosnak, kiváló embernek tart-
juk. A formahanyatlásra sem õ,
sem mi nem tudjuk a választ.
Többször beszéltünk vele, remél-
jük, összeszedi magát. Élõ szerzõ-
dése van, a center poszton szá-
molunk vele. 

– Ha a csoda elmarad és a
ZTE nem kerül a legjobb nyolc
közé, a következõ bajnokságra
is marad az idei koncepció?

– Mindenképpen szeretnénk
egy meghatározó tudású magyar
játékost igazolni, és továbbra is
négy légiósban gondolkodunk.
Amennyiben nem sikerül megha-
tározó tudású honi kosarast iga-
zolni, akkor el kell gondolkodnunk
az ötödik légióson.

– Három játékosnak lejár a
szerzõdése, velük mi a helyzet?

– Kis, Doktor, Szabó hármas
közül, egyelõre csak Szabóval be-
széltünk, vele is még kezdeti stá-
diumban vagyunk.

MÁR CSAK A CSODÁBAN BÍZHATNAK
AZ ÜGYVEZETÕ IS SAJNÁLJA AZ ALAPSZAKASZ VÉGÉT

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság középszakasza lassan a
hajrához közeledik. A Zalakerámia ZTE KK csapatán már csak a
csoda segíthet, hogy a rájátszásba bekerüljön. A realitás viszont
az, hogy az idei idényt a kilencedik vagy a tízedik helyen fejezik
be. Stárics Kornél ügyvezetõ a következõkben értékeli eddigi
szereplésüket. 

Csurgón rendeztek a dzsúdó-
utánpótlás részvételével nyílt
regionális versenyt. A viadalra
17 dunántúli és egy horvát
klub 180 versenyzõje nevezett.
A Zalaegerszegi Judo Sport-
egyesület 19 fiatalja számos
éremmel térhetett haza. 

Aranyérmesek: Dörnyei Do-
risz, Somogyi Olivér, Császár
Patrik, Mátéffy Gábor, Volner
Fanni, Mezõfi Márk, Verebi Ákos,
Volner Panna, Hencz Hunor, Hor-
váth Márk.

Ezüstérmesek: Furák Tamara,
Takács Nóra, Varga Áron.

Bronzérmesek: Bordács Ani-
kó, Gyökeres Bertalan, Kiss
Dominik, Verebi Ádám.

A 18 csapat versenyében a
PVSK és az NTE 1866 csapata

mögött a Zalaegerszegi Judo SE
a harmadik helyen végzett.

Felkészítõk: Nagysolymosi

Sándor, Varga Zoltán, Korpos
Judith, Márton Tibor, Szekér
László.

JÓL SZEREPELTEK A FIATAL EGERSZEGI DZSÚDÓSOK

– Maximálisan elégedett va-
gyok felnõttcsapataink teljesítmé-
nyével – összegzett Merth Attila
elnök. – A férfiak veretlenül lettek
bajnokok az NB II-ben, igaz, a so-
rozatterhelés következtében a haj-
rára kicsit elfogytunk, ami várható
volt. A bajnokság során az alap-
szakaszban kaptunk csak  ki,
mindössze négyszer az NB I-ben
szereplõ csapatok junioregyütte-
seitõl. A kaposvári és a székesfe-
hérvári fiatalok gyõztek le minket
kétszer. Az említett két csapat
egyébként ott van korosztálya or-
szágos döntõjében. A Kaposvártól
egyedül nekünk sikerült szettet ra-
bolnunk az egész mezõnyben. Az
NB II-es ellenfeleinket az alapsza-
kaszban és a rájátszásban is oda-
vissza megvertük. Igaz, a végén
kétszer is csak 3:2-re nyertünk, de
végül veretlenek maradtunk velük
szemben.

– A ZTE akár játszhatna az NB
I-ért, azonban nem vállalják...

– Több okból is. Jelenlegi ottho-
nunkat, az Ostoros Károly-csarno-
kot felújítják, ezenkívül más, az
NB I-nek megfelelõ terem a városi
sportcsarnokon kívül nincs, de
ennek a költségét anyagilag nem
bírnánk el. A másik ok, rutinos já-
tékosaink többsége már nem vál-
lalná a magasabb osztállyal járó
pluszterhelést. A harmadik ok, a

férfiaknál az utánpótlás-nevelé-
sünk „hézagos”, vannak még
hiányzó korosztályok, amelyeket
fel kell építeni. Egyébként a másik
két bajnok közül a Miskolc szintén
nem vállalta az NB I-et,  a Szeged
egyedüliként kerülhet fel az elsõ
osztályba. Ennek ellenére a három
csapat vezetése azzal a kéréssel
fordult az országos szövetséghez,
hogy egy semleges helyszínen
döntsük el, melyik csapat az NB II
legjobbja. Várjuk a szövetség vá-

laszát. Nagyon bízunk benne,
hogy az Ostroros-csarnok felújítá-
sának végére már egy olyan csa-
patot tudunk kialakítani, amely két
év múlva akár az NB I-et is meg-
célozhatja.

– A gyengébbik nem sem ma-
radt le a férfiaktól...

– A gyõriek által szervezett du-
nántúli bajnokság színvonalában
az NB II és  a megyei között he-
lyezkedik el. Az U–19-es csapattal
kiegészülve lányaink veretlenül
lettek aranyérmesek. Náluk a sze-
mélyes okok mellett szintén a te-
remproblémák is belejátszottak,
hogy egyelõre nem  vállaljuk az
NB II-t. Csak ismételni tudom ma-
gam, ha az Ostoros-csarnok felújí-
tása megtörténik, akkor gondol-
kodhatunk az elõrelépésen. 

– A nõknél az utánpótlás terü-
letén jobban állnak. Mikor lehet
a fiatalokra jobban alapozni?

– Pár évnek még el kell telnie.
Mindkét nemnél fontos lesz meg-
tartani a tehetségeinket. Már vittek
el tõlünk fiatalt a magasabb osz-
tályban játszó csapatok. Mi neve-
lünk, a rendszer hibája, hogy
mindössze csekély nevelési költ-
ségtérítés jár egy ilyen játékos
után. A problémák ellenére re-
ménykedünk, hogy jó két év múlva
már bátrabban tervezhetünk.

SOHA ROSSZABB ÉVET
KÉT ARANYÉRMET SZEREZTEK A ZTE RK RÖPLABDÁZÓI

Befejezõdött a szezon a ZTE RK röplabdázói számára. A klub-
nál van ok az örömre, a férfiak az NB II Nyugati csoportjában let-
tek bajnokok, a nõk pedig a dunántúli területi bajnokságot nyer-
ték meg. 

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

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

Befejezõdött a letenyei
Szapáry–Andrássy kastély
földszintjének felújítása, amely
az „ATTRACTOUR” elnevezésû
Interreg V-A Magyarország–
Horvátország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program
keretében valósult meg. A
mintegy 600 ezer eurós
beruházás részeként turisztikai
irodát is létesítettek az épület
egyik helyiségében.

A 20 hónapig tartó, április 30-án
záruló projekt átadási ünnepsé-
gén Farkas Szilárd, Letenye pol-
gármestere köszönetét fejezte ki
valamennyi projektpartnernek,
közte a vezetõ kezdeményezett-
nek, a Muraközi Regionális
Fejlesztési Ügynökségnek, a Mu-
raköz Megyei Turisztikai Irodá-
nak, a Muraköz Megyei Önkor-
mányzatnak, valamint a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampu-
szának.  

Hangsúlyozta: a kastély rész-
leges felújításával egy régóta vá-
gyott álom vált valóra, hiszen az
1760-as években épült Sza-
páry–Andrássy kastélyon hat évti-
zede nem végeztek nagyobb fel-
újítást. A mûemlékvédelem alatt
álló épületben falkutatás és szon-
dázó falfestés elõzte meg a föld-
szinti rész rekonstrukcióját,
amelynek során korszerûsítették
a fûtési és az épületvillamossági
rendszert, kicserélték a parkettát
és a járólapokat, kifestették a fala-
kat, és renoválták az eredeti nyí-
lászárókat. Mint mondta, a projekt

kiemelt részét jelentette a volt
szolgálati lakás átalakítása turisz-
tikai irodává, de emellett tanulmá-
nyi kirándulásokat szerveztek, kü-
lönbözõ korosztályoknak állítottak
össze programcsomagokat, to-
vábbá stratégiai tervet és pro-
móciós videót készítettek. 

Dr. Szûcs Márton, a hor-
vát–magyar határon átnyúló
program titkárságvezetõje a ha-
tárrégió turizmusának fellendíté-
sérõl beszélt. Mint mondta, Hor-
vátországban a tenger, hazánk-
ban a fõváros és a Balaton visz
mindent. Ez kihívást jelent,
ugyanakkor a térségnek is van-
nak olyan értékei, nevezetessé-
gei, amelyeket az osztrák, illetve
a német turisztikai piacokon is
meg lehet mutatni. 

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke gratulált
Letenye sikeres pályázati tevé-
kenységéhez, mely lehetõvé tette
ezt a turisztikai fejlesztést.   

A kastély a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár otthona is egy-
ben. Dömõk József igazgató azt
mondta: a letenyeiek a kultúra há-
zának tekintik a kastélyt, melynek
további felújításában bíznak. Az
emelet és a külsõ homlokzat fel-
újítására az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be májusban, ugyan-
csak erre a programra.

Az állófogadáson dr. Koósz
Attila, a Horvát Köztársaság tisz-
teletbeli konzulja a két ország
erõsödõ kapcsolatáról beszélt,
amit alátámaszt a Murakereszt-
úrnál megépítendõ új közúti ha-
tárátkelõ közös elõkészítése.

A KULTÚRA ÉS A TURIZMUS OTTHONA
RÉSZLEGESEN MEGÚJULT A LETENYEI SZAPÁRY–ANDRÁSSY KASTÉLY

Dr. Szûcs Márton, dr. Koósz Attila, Bene Csaba, Farkas Szilárd,
Boros László, a Z-Pannon Kft. ügyvezetõje és Dömõk József 



8 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. 05. 29–30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 05. 31. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: 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)

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!

AAuuttóómmeennttõõ  nnaappii:: 2255..000000  FFtt-ttóóll
TTeehheerraauuttóókk:: 2255..000000  FFtt//nnaapp
TTrréélleerr:: 2200..000000  FFtt//nnaapp

Tel.:  +36-330/866-44998  •  +36-330/633-66023

Maya Rent Car


