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VÍZPRÓBÁN TÚL A KINTI MEDENCE JELKÉPE A MAGYARSÁGNAK
ÁTADTÁK A BOLDOGASSZONY-KÁPOLNÁT

2022 ELEJÉRE KÉSZÜL EL AZ ÚJ USZODA

 Makovecz Imre tervei alapján építették fel a Boldogasszony-kápolnát Zalaegerszegen, a Gébárti-tó partján, amit augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján adtak át ünnepélyesen. Szûz Mária
halálára és mennybevételére emlékezõ szentmisét a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Kiss-Rigó László celebrálta.

 Vízpróbát tartottak a közelmúltban az új 25 méteres kültéri medencénél, melynek gépészeti szerelésén dolgoznak
már. A Modern Városok Program keretében az új uszodakomplexum és strand építése
idén februárban kezdõdött el
Zalaegerszegen. A mintegy 9,5
milliárd forintos beruházás állásáról augusztus közepén tartott
sajtótájékoztatót a város vezetése.

– AL –

– A. L. –
Balaicz Zoltán polgármester
felidézte: 2011-ben a cég úgy döntött, hogy nem tudja tovább üzemeltetni a városi strandot. A zalaegerszegi közvélemény ezért nyomást gyakorolt a tekintetben, hogy
keressenek megoldást újbóli megnyitására. Mint mondta, polgármesterjelöltként 2014 nyarán arra
tett ígéretet, hogy az új városvezetés mindent elkövet ezért. Az eredeti elképzelés egy a mostaninál
sokkal szerényebb fejlesztést tartalmazott, vagyis az öltözõépület,
a gyermekmedence és a már elbontott nagymedence felújítását,
valamint a zöldfelület rendbetételét. A nagymedence felújítását
2016-ra tervezték, de elõtte 2015
augusztusára elkészült az új gyermekmedence, amit használatba is
vettek a családok. Idõközben,
2015 áprilisában Orbán Viktor miniszterelnökkel aláírta a Modern
Városok Program szerzõdését,
amely lehetõséget adott arra, hogy
az eredeti elképzelés helyett egy
sokkal nagyobb beruházás váljon
valóra az új uszodakomplexum
megépítésével. Jelezte, hogy az új
kinti medence mellé L alakban
épül meg az 50 méteres, 10 pályás fedett uszoda, a régi helyén
pedig tanuszoda létesül. Ezenfelül
a strand területe is megújul. Mint
mondta, a hosszú elõkészületet

SÉTÁNYOK,
IVÓKUTAK
 A város zöld szíveként emlegetett Vizslaparkban még zajló,
de a közeljövõben záruló megújító munkálatokról sajtóbejárás
során tartott tájékoztatót Bali
Zoltán önkormányzati képviselõ.
– B. K. –
Bali Zoltán lapunk kérdésére
válaszolva elmondta, két lakossági fórum elõzte meg a parkban történt átalakító munkálatokat. Ez
alapján indultak a beruházások. Illetve az élet hozta igényeket folyamatosan figyelembe veszik, és felmérik a valós igénybevételeket is.
Így az itt élõk kérésére összesen
150 darab padot és szemétgyûjtõt
helyeztek ki a környéken, melyeket rendszeresen ürítenek.
Ennek ellenére mégis sok szemét halmozódik fel a parkban,
melynek eltávolításában a város
egyetlen parkõre mûködik közre.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Államalapító Szent István királyunk 1038. augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján ajánlotta Szûz Mária oltalmába Magyarországot, azon a napon, amikor elhunyt. Balaicz Zoltán polgármester idézte fel ezt, hozzátéve:
ehhez képest mindössze tíz év telt
el azóta, hogy Makovecz Imre

be az Emberi Erõforrások Minisztériumához, amellyel 100 millió forintos támogatást nyert a Boldogasszony-kápolna megépítésére.
A polgármester kitért a Gébártitó környékét érintõ más fejlesztésekre is. Nemrég készült el a kajakkenu szövetség vízisport-központja
25 millió forintból. Néhány hét múlva átadják a kibõvített Gébárti
Kézmûvesházat, melyre 134 millió

Kossuth-díjas építész elkészítette
a kápolna elsõ látványterveit. A város által is támogatott kezdeményezés megvalósulását segítette
az a kormányprogram, amely a
mester már létezõ épületeinek
részbeni felújítását szolgálja, illetve megépítését azoknak, amelyek
csak tervek maradtak. Zalaegerszeg önkormányzata – élve a lehetõséggel – pályázatot nyújtott

forintot nyertek. Szeptember közepén a Kárpát-medencei sírjeleket
tartalmazó fejfaparkot adják át. A
közúttal párhuzamosan épül a kerékpárút. Kiírták már a közbeszerzési eljárást a Gébárti-tó környezetének megújítására. Mindebbõl látszik, hogy milliárdos értékû beruházás valósulhat meg a tópartot érintõen, hangsúlyozta a polgármester.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Fotók: – AL –

igénylõ 9,5 milliárd forintos projekt
a város egyik legfontosabb beruházása, ami 2022 elejére fejezõdik
be.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta,
hogy a szerkezetkész állapotú kinti medence feltöltése nem a közmûvezetékrõl, hanem a fúrás alatt
álló kútból történik. Most 400–500
méteren tartanak. A 45 fokos termálvíz kinyerése érdekében 1.100
méterig fognak lefúrni. Ez az egyik
technikai megoldás, ami az uszoda üzemeltetésének hatékonyságát szolgálja majd.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

FALUMÚZEUM NAPJA BSZÉPSÉGE
ÉS
HANGULATA
IS
VAN
A
KÖRNYÉKNEK
Z
(6. .):

 Több ünnepet is ültek a Göcseji Falumúzeumban augusztus
20-án. Az államalapítás mellett az 51 éves intézményt, a jubiláló
városrészeket és a közelmúltban alakult Göcseji Kézmûves Egye „Sokarcú” választókerület, nem klasszikus belvárosi – mondja
sületet is éltették a falumúzeum napja alkalmából rendezett
Bali Zoltán, a 6-os választókerület (a belváros nyugati része) önegész napos programmal.
kormányzati képviselõje. Tulajdonképpen egy trapézterület, ami
– B. K. –
nadett szövõ, az egyesület elnöke magában foglalja a Platán sort, az Ady és Mártírok útját, az Arany
elmondta: jelenleg a megye terüle- János utcát, a Batsányi utcát, a Vizslaparkot és a Rákóczi út möAz ünnep résztvevõit elõször térõl 20 kézmûves alkotja a tagsá- götti területet, a kisebb utcákkal. Találhatók a választókerületben
dr. Kostyál László, a Göcseji Mú- got, de várják a további tagok tömbházak és családi házak egyaránt.
zeum igazgatóhelyettese köszön- csatlakozását is. A kézmûvesség
– Szeretem ezt a környéket a rális fejlesztésekre – fogalmaz Bali
tötte. Elmondta, az államalapítás számtalan területét fogja át az
és az új kenyér szegésének meg- egyesület, melyet most egészíte- zöld, kertvárosi látványa miatt. Zoltán.
ünneplésével a hagyományápo- nek ki õstermelõktõl származó ter- Van szépsége, egy kicsit kisvárosi
Ígéretének megfelelõen teljes
hangulata. Amikor öt évvel ezelõtt egészében felújításra került a Mikes
láshoz járul hozzá az egyébként is mékekkel is.
e célból létesült intézmény. A múlt– Hagyományos alapon mo- elkezdtem a munkát, nagyon so- és a Síp utca, két ütemben elkészült
jával kapcsolatban érdemes tudni, dern dolgokat készítünk. Úgy lát- kan megkerestek különbözõ prob- a rendkívül rossz állapotban lévõ
hogy 51 évvel ezelõtt az ország el- juk, az emberek ezt egyre jobban lémákkal, melyek infrastrukturális Batsányi utca. Új térköves parkoló
sõ szabadtéri skanzenjeként nyi- szeretik, egyre inkább keresik. fejlesztéseket igényeltek (csapa- készült a Platán sor 1–3. között, vatotta meg kapuit.
Ezen igény alapján szervezõdött dékvíz-elvezetést, járda- és útépí- lamint új járda a Pintér Máté utcá– 51 év után egy új periódus az egyesület is. Hosszú távú cé- tést, parkosítást, a zöldfelületek ban. Kiemelkedõ beruházás volt az
kezdõdik a falumúzeum életében. lunk a tudásunk átadása mind az gondozását), valamint az önkor- Arany János teljes közmû- és útburEddig a statikus állapotokat tanú- érdeklõdõ felnõtteknek, mind pe- mányzati intézmények rendbeté- kolat-rekonstrukciója, amely mintsította a XIX–XX. század kultúrájá- dig játszóház, iskolai foglalkozá- telét, fejlesztését. Szinte minden egy 250 millió forintos beruházás. A
ból. Ezután pedig egy folyamatot sok keretében a gyerekeknek is. A kérés városfejlesztési feladatok- másik nagyon fontos fejlesztés a
kívánunk megmutatni: azt, hogy a tagok már régrõl ismerik egymást, hoz kapcsolódott. Ezért az volt a belvárosban az Arany és Mártírok
hagyományos népi kultúra hogyan csak nem alkottunk hivatalos célom, hogy minél több pénzt hoz- útja közötti szlömös terület felszázunk és fordítsunk az infrastruktu- molása. 2015-tõl intenzíven foglalváltozott, alakult át a mai állapotig – egyesületet.
fogalmazott az igazgatóhelyettes.
Balaicz Zoltán polgármester a
fentieket lehetõvé tevõ beruházásokat vázolta, melyek elsõ üteme
már el is kezdõdött, a malom felújításával.
A napi programban díszvendégek voltak az 50 évvel ezelõtt a
megyeszékhelyhez csatolt településrészek (Andráshida, Szenterzsébethegy, Bazita, Ebergény, Ságod) képviselõi. Többek között az
õ hagyományõrzõ csoportjaik is
szerepeltek a színpadi mûsorban.
A falumúzeum napján mutatkozott be egy kiállítás keretében a
februárban alakult Göcseji Kézmûvesek Egyesülete. Nikitscher Ber-

ALI OLTÁN

ELLENZÉKI JELÖLTEK BEMUTATÁSA
A TIÉD A VÁROS EGYESÜLET SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

 Lapunk ezelõtti számában már bemutattuk a Tiéd a Város
Egyesület négy önkormányzati képviselõjelöltjét: dr. Paksy Zoltánt (4-es vk.), Góra Balázst (6-os vk.), Benke Richardot ((8-as
vk.) és Keresztes Csabát (11-es vk.).
A közelmúltban Keresztes Csaba (DK) polgármesterjelölt bemutatta még a további 8 egyéni választókerület közös ellenzéki jelöltjeit. A 10-es választókerületben
(Kertváros északkeleti része, Göcseji út) Szabó Katalin (tanár, intézményvezetõ) a jelölt, aki már volt
tagja a városi közgyûlésnek
2002–2006 között. Jól ismeri a testületi munkát. Az 1-es választókerületben (Andráshida, Vorhota és

környéke) Nagy Dezsõ (nyugdíjas)
indul, végzettsége karbantartó
üzemgépész, üzemmérnök. 5-ös
választókerületben (Páterdomb,
Besenyõ, Botfa) Lakos Sándor közgazdász, 25 évig élt a Páterdombon, jól ismeri a körülményeket.
A 9-es választókerületben
(Kertváros déli része) Monek Józsefet indítja az egyesület. Informatikusi felsõfokú végzettséggel
rendelkezik. 1989-ben részt vett az

MSZP: SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK
 A szocialisták helyi szervezete meghallotta a választók igényeit, miszerint szükség van ellenzési összefogásra, mert valós
alternatívát így lehet felmutatni, ezért csatlakoztak a többi ellenzéki párthoz hasonlóan a Tiéd a Város Egyesülethez – fogalmazott Kiss Ferenc, a párt önkormányzati képviselõje.
Hozzátette: Ebben az egyesületben a szocialisták kiemelten a
szociális ügyeket fogják képviselni. Szerinte az embereknek el kellene gondolkodni azon, hogy jobban élnek-e mint öt évvel ezelõtt,
nõtt-e fizetésük vásárlóértéke, a
gyógyszerárak
csökkentek-e?
Megfelelõen biztosított-e gyermekeik, unokáik tanulási lehetõsége?
A zalaegerszegi szociális helyzetre kitérve azt mondta, a szociális
ellátás rendszere kidolgozott, de

nem teljes. A juttatások alkalmazásának átalakítása ma már szükségszerû. Meg kellene tiltani a
családok kilakoltatását, és mivel
csökkent az önkormányzati lakásállomány, mintegy százzal növelni
kellene a város tulajdonában lévõ
lakások számát. (Jelenleg 785 önkormányzati tulajdonú lakás van
Zalaegerszegen.)
Kiss Ferenc elmondta még: a
szociális fejlesztések biztonságáért
mindig az önkormányzat a felelõs.

ellenzéki erõk munkájában, tagja a
POFOSZ megyei szervezetének.
A 3-as választókerületben (Belváros déli része) Siklósi Eszter Judit
a képviselõjelölt. Az Egészség
Egyesület elnöke, az Életmód Klub
vezetõje, sport- és kulturális programok szervezõje. A 2-es választókerületben (Pózva, Ságod, Kaszaháza és Piac környéke) Kiss Ferencet indítja, aki 25 éve dolgozik a
városi közgyûlésben. Kezdeményezésére alakult meg 2010-ben a
Kaszaházi Településrészi Önkormányzat. A 7-es választókerület
(Bazita, Ebergény Becsali, és környéke) jelöltje Bognár Ferenc, aki
egy telekommunikációs cégnél
dolgozik mûszaki szolgáltatási
szaktechnikusként. A 12-es választókerületben (Csácsbozsok,
Berzsenyi utca keleti része) Horváth Rafaelt jelöli, aki mérnök-informatikus végzettséggel rendelkezik, a Kölcsey-gimnáziumban dolgozik rendszergazdaként.

VK

A SZEMÉLYES JELENLÉTRE SZÜKSÉG VAN

Bali Zoltán

koztak a terület rendezésével, és
2016 végére sikerült kialakítani a
beépítésre alkalmas területet. Az
AOD Stúdió építészeivel komoly
együttmûködés alakult ki, õk tervezték a Kerámia lakóparkot, a Color I.
és Color II. lakóparkot a régi kerámiagyár helyén. Még a tervezés
idõszakában született az ötlet, hogy
az Arany János utcát kössük össze
a Mártírok útjával. Az átkötõút, az új
Kerámia utca megépült, és a körülötte lévõ lakóparkok sok családnak
biztosítanak otthont. Az elmúlt
években 84 lakás készült el a lakóparkban, úgyhogy a lakosságszám
ebben a körzetben nõtt a legjobban.
– A Vizslapark egy markáns része a belvárosnak, és a környezetvédelem mellett elkötelezett emberként fontosnak tarom a parkok,
zöldfelületek fejlesztését, ezért is
örülök a vizslaparki fejlesztésnek.
Úgy gondolom, ez a park azért van,
hogy használják az emberek, és
már használják is: a futókörön mindig nagyon sokan futnak, használják a kondigépeket, és a kutyafutta-

tó is mindig tele van. Sok növény,
bokor, virág, sövény díszíti a parkot: 1000 új évelõt, 170 új fát ültettünk – mondja Bali Zoltán és hozzáteszi: Ugyanakkor még nincs teljesen kész a vizslaparki beruházás.
Hátra van még a közvilágítás és a
kamerarendszer felszerelése (a 12
kamerával nyomon követhetõ lesz
az egész park), az ivókút telepítése
és a pavilon felállítása. A tervek
szerint az év végéig már 95 százalékos készültségrõl tudunk beszámolni.
A környéken lévõ intézmények
korszerûsítése is megtörtént. Teljes
egészében megújult a Mikes utcai
óvoda, korszerûsítették az Idõsek
Otthonának konyháját, új „ovi-foci”pálya készült a Mikes utcai óvodában.
A mûszaki és közgazdasági végzettségû Bali Zoltán jelenleg a mesterdiplomáját csinálja a közgázon.
Nyolc hónapig ösztöndíjasként tanult Németországban, a müncheni
mûszaki egyetemen. Azt mondja, a
közélet mindig érdekelte, 2005-tõl
már segítette a helyi fideszesek
munkáját, kezdetben az ifjúsági
szervezetek programjait. Már egyetemista korában jelezték, hogy számítanak rá Zalaegerszegen. A Gazdasági Bizottság vezetése mellett a
projektek megvalósítása, (a közmûfejlesztéssel kapcsolatos projektek
is hozzá tartoznak) menedzselése,
végigvitele a feladata, valamint a
közbeszerzésekkel
kapcsolatos
munkák, így nagyon kevés szabadideje van. A kikapcsolódást a sport
(úszás, kerékpározás) jelenti számára. Egy héten többször is végigkerékpározza a körzetét, azt vallja,
hogy a személyes jelenlét nagyon
fontos. Így az információ is közvetlenül jut el hozzá.

AZ EZE IS INDUL

Gyula (nyugdíjas jogász), 8-as vk:
Torma György, (a Landorhegyi
Nyugdíjas Klub elnöke), 9-es vk:
dr. Vándor László (nyugdíjas múzeumigazgató), a 10-es választókerület jelöltjét a napokban teszi
közzé az EZE. 11-es vk: Rozsmán
Nikolett (banktisztviselõ), 12-es vk.
 Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület önállóan, más jelölõszer- Sümegi István (mesterszakács).
vezettel nem társulva indítja jelöltjeit az október 13-i önkormányA sajtótájékoztatón Major Zsolt
zati választásokon. Szívesen fogadják más civil szervezetek,
és dr. Vándor László elmondták:
egyesületek támogatását is – fogalmazott sajtótájékoztatóján dr.
Zalaegerszegiként szeretnék a váKocsis Gyula, az egyesület elnöke, polgármesterjelölt.
ros érdekeit képviselni és segíteni a
város fejlõdését minden területen. A
Hozzátette: Felmerült ugyan, gozó), 5-ös vk: Juni Bálint (gé- város értékeinek védelme nagyon
hogy csatlakoznak más civil szer- pész), 6-os vk: Horváth Szilvia fontos, különösen szükség van a
vezethez, volt is felkérés, de végül (vállalkozó), 7-es vk: dr. Kocsis kulturális élet további fejlõdésére.
úgy döntöttek, helyesebb, ha
egyedül indulnak a választásokon.
Bíznak abban, hogy egy-két képviselõjük tagja lesz a következõ képviselõ-testületnek.
Az EZE egyéni választókerületi
jelöltjei: 1-es vk: Major Zsolt
(közszolgálati szaktanár), 2-es vk:
Tubolyné Kocsis Éva (fodrász),
3-as vk: Selyem Tóth Sándor
(nyugdíjas, amatõr rádió- és televíziógyûjtõ), 4-es vk: Bakos Gyuláné
(nyugdíjas, volt egészségügyi dol-

POLGÁRMESTERJELÖLT: DR. KOCSIS GYULA

ZALAEGERSZEG BELVÁROSÁBAN,
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ EGY

84 NM-ES, 2. EMELETI LAKÁS + GARÁZS.
A lakás 1+3 félszobás,
klimatizált, déli fekvésû.

bútorozott,

Ár: 120.000 Ft + rezsi.
Érd.: 06-20/942-4964
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Aktuális

JELKÉPE A MAGYARSÁGNAK AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, a kápolna példa arra, hogy
Mindszenty József bíboros, Zalaegerszeg egykori apátplébánosa jó
talajba vetette a magokat. „A kápolna jelképe kereszténységünknek, magyarságunknak, hitünknek,
családjainknak és mindennek, ami
ránk jellemzõ”, emelte ki.
Kónya Zoltán, a kivitelezõ cég
ügyvezetõje jelentette készre a
beruházást. Ezt követõen a város
elöljárói a kápolnába vonultak. A
szeged-csanádi püspök által celebrált szentmisét az ünneplõ közönség kihangosítva hallgathatta
meg az épület elõtt.
Az ötlet, hogy a Boldogasszony
tiszteletére kápolna létesüljön, dr.
Buksa Ildikó pszichiátertõl, a Zalai
Boldogasszony Alapítvány kurató-

riumi elnökétõl származik. A szándék megvalósulását segítette Fülöp Tibor építész is, aki elkötelezett
Makovecz Imre hagyatékának
ápolásában. Júniusban, már a kápolna átadására készülve, önkéntes munkát hirdettek meg. Az

andráshidai Gazd'asszony Klub, a
Borbarát Kör és az Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület, a városi
diákönkormányzat tagjai, valamint
a katolikus és református egyház
önkéntesei ezer tõ rózsát és díszcserjét ültettek el a kápolna körül.

SÉTÁNYOK, IVÓKUTAK
MUNKÁLATOK A MEGÚJULÓ VIZSLAPARKBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jelenleg a Vizslaparki út 31-es
számú ház melletti sétányhoz telepítenek három új padot, illetve az
ökojátszótér mellé kerül majd két
új szemétgyûjtõ.
A felújítások leglátványosabb
része az egységes sétányok kiépítése. A fõ sétánytól térköves járdák épülnek a környékbeli összes
tízemeletes épülethez, valamint a
Jókai utcához vezetõ hosszabb
szakaszon. Lecserélik ily módon a
székely kaputól a Petõfi utcáig húzódó, jelenleg még aszfaltos szakaszt is. A munkálatok várhatóan
augusztus végéig befejezõdnek.
A projekt részeként két ivókúttal
gazdagodik a park. Az egyik a
Kisvizsla játszótéren kap majd helyet, a másik telepítését pedig már
el is kezdték a kutyafuttatóban. Ez
utóbbi létesítményrõl megjegyezte
a képviselõ, hogy nagyon megfelel
az elvárásoknak, kellõen kihasznált, és megszüntette a kutyatartók és kutya nélküli lakosok közötti konfliktusokat. A hónap végéig
két részre osztják a futtatót, így a
kisebb és nagyobb ebbel érkezõk
is békét lelhetnek egymás mellett.
További fejlesztésként a Kerámia lakóparktól a Kisfaludy útig járdaépítés, járdaszegélyek cseréje
történik. A Vizslaparki út 6/A épületet pedig vízvédelmi küszöb védi
majd. Új gyalogátkelõ is készül a
Kisfaludy utca és a Vizslapark keresztezõdésénél a szökõkút irányába. Ez biztonságos közlekedést
biztosít a park két része között.

TÁMOGATJÁK

 A Szeretlek Egerszeg Egyesület és a Mindenki
Egerszegért Egyesület sajtóközleményt juttatott el szerkesztõségünkbe, véleményüket
kifejezve az októberi önkormányzati választásokkal kapcsolatban.

Mindkét szervezet az Együtt
Zalaegerszegért
Egyesületet
(EZE) támogatja. Sajtóközleményeik azt tartalmazzák, hogy az
EZE civil szervezõdés, 1998 óta
van képviselõjük a városi közgyûlésben. Bebizonyították, hogy a
város érdekében tevékenykednek,
a legfontosabb számukra Zalaegerszeg fejlõdése. Ha szükséges, felvállalják a kormányzó pártokkal szemben is a városlakók érdekeinek képviseletét.

HALADNI TOVÁBB A SZENT ISTVÁN-I ÚTON

Fotó: – AL –

 Zalaegerszegen a hagyományok szerint két helyszínen emlékeztek meg az államalapításról. Augusztus 19-én a csácsbozsoki
Szent István-szobornál a honvédelmi miniszter, míg augusztus
20-án a Jézus Szíve ferences plébániatemplomban a város polgármestere méltatta Szent István hazát teremtõ államszervezõ tevékenységét.
– AL –

A tervek szerint az õsz folyamán épül ki a parkban a közvilágítás és a kamerarendszer. Szintén
a közeljövõ feladatai és az ezzel
járó átmeneti kellemetlenségek

közé tartozik a gázvezetékek cseréje az EON részérõl a Platán sorral párhuzamosan. Ennek mikéntjérõl folyamatosan tájékoztatják az
érintett lakókat.

VÍZPRÓBÁN TÚL A KINTI MEDENCE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kijelentette: az építkezés az
ütemterv szerint halad, sõt elõbbre
is tartanak. Az Ady út felõli öltözõépület felújítását is megkezdte
már a kivitelezõ.
Gecse Péter alpolgármester
azt tette hozzá, hogy a külsõ medencére várhatóan a jövõ év elején tesznek ideiglenes sátorborítást, ami addigra üzemképes lesz.
Ezzel a Zalaegerszegi Uszó Klub
számára biztosítanak folyamatos
használati lehetõséget, hiszen a
régi fedett uszodát elbontják. Az új
termálkút fúrását két hete kezdték
meg, ami napi 24 órás munkával

várhatóan szeptember elejére befejezõdik be. A már kifúrt hideg vizes kutat hamarosan beüzemelik,
ami szintén az uszoda és a strand
üzemeltetési költségeit hivatott
majd csökkenteni. Az alpolgármester a kútfúrás zaja és az építkezés miatti forgalomelterelések
miatt is a lakosság türelmét kérte.
Bali Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje azt hangsúlyozta, hogy minden zalaegerszegi
számára emblematikus helyszín
az uszoda és a városi strand. A
fejlesztés által minõségi zöldfelület
és magas színvonalú sportinfrastruktúra jön létre a belvárosban.

Benkõ Tibor azt mondta: István
király volt az, aki felismerte, hogy
önálló, független és erõs államra
van szükség. István által szorgalmazott törvények teremtették meg
annak az alapját, hogy a magyar
állam a nyugati keresztény világ
felé fordulva le tudott telepedni, és
napjainkig is õrzi magyarságát és
az országot. Mint fogalmazott, továbbra is elõdeink útján kell haladnunk, hogy békében és biztonságban éljünk. Ez nagyon törékeny is
lehet, utalt a közelmúltbelinek nevezhetõ délszláv és az ukrán válságra. „Országunk déli határainak
szomszédságában, bár azt mondjuk, hogy béke van, de ez annak is
köszönhetõ, hogy több ezer katona segít annak fenntartásában”.
Tennünk kell tehát a békéért, ezt
szolgálja a Honvédelmi és
Haderõfejlesztési Program, amely
a jövõben is a békét és a biztonsá-

got nyújtja nemzetünknek – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.
Augusztus 20-án a Jézus Szíve
ferences templomban Balaicz Zoltán polgármester azt mondta:
Szent István feladata volt, hogy
otthont teremtsen nemzete számára. Olyan otthont, amely véd az
ellenségtõl, amely nemcsak a túléléshez, hanem az építkezéshez,
a gyarapodáshoz szükséges feltételeket is biztosítja.
– Mit jelképez a közös állam
megalapítása? Nos, akkor sem
gondolkodott mindenki egyformán,
de mégis sikerült egy mindenen
felül álló cél érdekében összefogni! Most is ez a lényeg, hogy mi
mindannyian, még ha néha bizo-

nyos kérdésekben széthúzva is,
de megkapjuk a kellõ kereteket
ahhoz, hogy itt éljünk és dolgozhassunk együtt a jövõért a Kárpátmedencében, Magyarországon,
Zalaegerszegen – emelte ki a polgármester. A jövõ ugyanis itt van
velünk, itt van bennünk, és ott volt
az õseinkben, a nagyszüleinkben,
a szüleinkben és ott lesz a gyermekeinkben és az unokáinkban is.
Csak fel kell ismernünk, hogy amit
teszünk érte, igazából magunkért,
a hazánkért, a városunkért, a közösségünkért tesszük.
Az elmúlt években soha nem
látott közös összefogással indultunk el egy új úton, azzal a hittel,
hogy ez a megyeszékhely többre
hivatott. Nekünk, az elmúlt évezredben élt városépítõ polgárok
utódainak is van feladatunk: szeretnénk, ha Zalaegerszeg nem
csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövõ városa is lenne, ahol
mindenki megtalálja a jövõjét!

MÁR HIVATALOS

Hét órával az ajánló aláírások gyûjtésének megkezdése után
Balaicz Zoltán hivatalosan is polgármesterjelölt lett Zalaegerszegen. A jelölt és Bali Zoltán kampányfõnök átadta a helyi választási irodának a hivatalos íveket 1440 ajánló aláírásával.
A 12 egyéni választókerület önkormányzati képviselõjelöltjeinek ajánlásait is leadták, így valamennyien hivatalosan is képviselõjelöltek. A kompenzációs lista szintén leadásra került.

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)
keresünk Hollandiába és
Magyarországra is!

SZÁLLÁS INGYENES!
MAGAS
KERESETI LEHETÕSÉG!

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • +36-30/647-2611
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AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FONTOSABB, MINT AZ ERÕ JÓTÉKONYSÁGI NAP
 Még mindig nyár van, megint jótékonyan lehetett strandolni és
újra rekord dõlt. Valójában csak a kedvezményezettek neve az újdonság, a város lakossága, a fõzõcsapatok, a támogató cégek és
természetesen a házigazda AquaCity ismét kitett magáért, és
több mint 12 millió forint gyûlt össze az idei nemes célokra.

VÍZEN AZ ELSÕ SÁRKÁNYHAJÓ GÉBÁRTON

 A Gébárti-tó környéke az idén nyáron tobzódik az újításoktól.
Többek között a gát felõli részen kajak-kenu kikötõ is létesült. Itt
száll vízre a város elsõ sárkányhajója is július közepe óta heti két
alkalommal, amikor is az edzések folynak. Errõl az új csapatépítõ
és versenysportról Stempin Zoltán szakosztályvezetõ-edzõvel beszélgettünk.
– Bánfi Kati –
Két világbajnokságon is dobogós helyet kiérdemelt sportember
a fõvárosból költözött a szép zalai
vidékre, ahol a Gébárti-tó adta lehetõségeket felhasználva kezdett
álma megvalósításába. Azaz, aktív sárkányhajó-szakosztályt, versenyeket és csapatépítõ tréningeket szeretne itt mûködtetni. Mindehhez az elsõ legénység már
nagyjából össze is állt. S bár szinte teljes kezdõ a csapat, az edzõ
szép (közel)jövõt talált ki nekik.
– Nincs szükség sportos elõképzettségre az edzés elkezdéséhez. A jelentkezõktõl tettem függõvé, hogy inkább szabadidõs vonal
legyen vagy versenysport a terv.
Elég sportos csapat jött össze elsõ
körben, így reálisnak gondolom,
hogy már jövõre egy bajnokságot
szervezzünk ide. De fontosnak tartom a szabadidõs vonalat is, mert
jellemzõen nem sportolnak az emberek, ez pedig olyan mozgásforma, ami még kifejezetten csapat-

építõ jelleggel is bír. A sárkányhajózás szinonimája a csapatépítés
– mondja tréfásan Stempin Zoltán
–, melyet a munkahelyi kollektívák
jól tudnának hasznosítani. És bár
elsõsorban 14 éven felülieket várunk az edzésekre, nem zárom ki
érdeklõdés esetén az általános iskolásokat sem, sõt nyílt napokat is
fogunk ez ügyben szervezni. Elõször szeptemberben.
– Mennyire nehéz, veszélyes
ez a sportág?
– Egyáltalán nem veszélyes. A
20 fõt befogadó hajó 250 kilogramm és nagyon stabil, felborulásveszély szinte nincs. Ezért aki
legalább 200 méter hosszt tud
úszni, annak mentõmellényt sem
kell viselnie. A szükséges mozgás
elég összetett, sok izomra hat,
amit koordinálni kell, ez sok gyakorlást igényel, illetve az egyoldaliság ellensúlyozására vannak a
téli edzõtermi és futóedzések. A
sportágat mindkét nem ûzheti,
ahogy ez az elsõ zalaegerszegi
csoportra is jellemzõ.

CSALÁDI NAP BESENYÕBEN

 Az államalapítás ünnepét, annak legkisebb egységével, a család ünnepével kapcsolják össze már több mint 10 éve Besenyõben, a Besenyõ a 2000-es években Alapítvány jóvoltából.
– b. k. –
A közösségi ház udvarára várták a program résztvevõit, nagyszülõktõl az unokáig, a helyben lakóktól az elszármazottakig, távolabbi családtagokig. Ahogy Horváth Miklós, a rendezõ alapítvány
elnöke elmondta, nálunk ilyenkor
mindig garantált a jó idõ is, mely
idecsalogatja és itt tartja a családokat.
A rendezvény elõtti napok-

– Milyenek a vízviszonyok?
– A tó hosszabb ágában van
egy 2000 méteres szakasz, ami
teljesen alkalmas az edzésekre, illetve 200, 500 és 2000 méteres
versenyek lebonyolítására. Az
edzések idejét egyeztettük a horgászokkal, így rendben van minden. A rövid távokon, akár regionális gyermekversenyeket is lehetne rendezni. Én mindenben benne
vagyok, nagyon szeretném ezt a
sportágat népszerûvé tenni.
– Akár olyan látványosságokra is számíthatunk, mint
Nagykanizsán a sárkányhajófelvonulások?
– Nagyon jó a kapcsolatom a
kanizsaiakkal. Ott három csapat
mûködik, és 10 éve veszek részt a
rendezvényeken. Zalaegerszegen
is lehetne hasonlót rendezni és jó
lenne, csereedzés-lehetõség is,
mert a helyi táv egy idõ után monotonná tud válni.
– Ön hogy került kapcsolatba
a sportággal?
– Sporttagozatos általános iskolába jártam, így a mozgás mindig jelen volt az életemben. Aztán
a cég, ahol dolgoztam, nem reklámokra költött, hanem sportolókat
támogatott. Így kerültem kapcsolatba a sárkányhajózással, kipróbáltam és „bent ragadtam”, ahogy az

ban zajlottak azok a sportversenyek, futball és asztalitenisz,
melyek díjait is ez alkalommal
adták át. Így az Egyetemisták
csapata, illetve Szekeres Kornél bizonyult a legjobbnak a két
sportágban.
Két nappal megelõlegezve
ugyan, de Stróber László esperes
áldása után megszegték az új kenyeret is Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter alpolgármester, településrészi képviselõ és dr.
Gyimesi Endre, a város díszpolgára közremûködésével. De szerencsére kenyértörésre nem került
sor, sõt számos rokon, elszármazott köszönt vissza a színpadi mûsorban is. Így az Albatrosz Tánc
Sport Egyesület néhány tagja, valamint Czigola Orsi és Kovács Nóra, akik retro dalokkal szórakoztatták a közönséget. Az államalapító
tiszteletére a Szivárvány Dalkör
adott ünnepi mûsort. Köszönötõt
mondott Gecse Péter és Horváth
Miklós.

– b. k. –

az emberek 80 százalékával történik. Mindent alávetettem ennek, és
teljes amatõrbõl 6 év alatt a csúcsra kerültem. 2012-ben és 2014ben szerepeltem világbajnokságon, ezüst- és bronzéremmel végezve. 2017-ben végeztem el az
edzõi iskolát, 2018 óta élek Zalában és a célom az itteni sárkányhajózás megvalósítása, hosszabb
távon gondolkodva 3–4 hajóval. A
sportágban az is tetszik, hogy a
csapat önzetlenül összedolgozik,
az együttmûködés fontosabb, mint
az erõ. Gyengébb fizikum esetén is
nagyobb az esélye az egymásra figyelõ tagoknak, mint az erõs, de
nem összetartó legénységnek.

egyéni vállalkozó

Immár 18. alkalommal rendeztek az AquaCityben jótékonysági
napot. Elõzetesen 34 cég ajánlott
fel 3,2 millió forintot. Ehhez járult a
strandbelépõkbõl 6,2 millió forint,

Szintén az igényekhez igazodva
dupla lángon sütötték az Etalon
Kft. munkatársai a náluk hagyománnyá lett császármorzsát. Katonás rendben és egyenruhában
serénykedtek elsõ alkalommal a
helyi toborzóiroda munkatársai

köszönhetõen az 5272 fürdõzõnek. Végül, de nem utolsósorban
66 csapat sütött-fõzött, és a konyhapénz 2,7 milliót hozott a kasszába. Mindebbõl a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház aneszteziológiáját segítõ az Altatás Biztonságáért Alapítvány és kisebb részben a Zalai Boldogasszony Alapítvány részesül.
A nap krónikájához tartozik,
hogy már délelõtt 10-kor telt ház
körüli állapotot sejtetett a parkoló
autók nagy száma. 11 óra körül a
napsütés is megérkezett a rendezvényre, s hozzájárult a konyhai
meleg fokozásához. Az idén is,
ahogy várható volt, jelen voltak az
egyetemes palacsinták, a kamarások a jól bevált chilis babjukkal.

Ferge László õrnagy vezetésével.
Gyorsan ürültek a pörköltes kondérok, halomban álltak a grillezett
ételek, kilószám készült a lecsó,
bõséges kínálat volt hideg limonádékból, néhány levesféleség is
akadt, és egyre gazdagabb salátakínálat társult a húsok mellé. Az
idén is gondoltak néhány standnál
a vegákra, a nagycsaládosok süteményekkel készültek, a Kvártélyház kollektívája a színpadi jelenlét mellett kávézni invitálta a
fürdõzõket. A gyermekvédelem
munkatársai a gyors és finom jegyében kukoricát fõztek, gofrit sütöttek. S legtovább álltak a serpenyõk mellett a Nosztalgia fõzõcsapat tagjai, a leggazdagabb palacsintakínálattal.
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GYIMESI ENDRE: TEVÉKENY ÉVEK VOLTAK MINDEN DAL EGY KÜLÖN VILÁG
VÁROSVEZETÕI MUNKÁJÁÉRT KAPOTT ELISMERÉST

 Szent István napja alkalmából, példaértékû városvezetõi tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült Zalaegerszeg korábbi polgármestere, dr.
Gyimesi Endre. Az elismerésre Balaicz Zoltán polgármester és dr.
Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke közösen terjesztette fel.
– pet –
A volt polgármester lapunk érdeklõdésére elmondta: nagyon
meglepõdött, mikor tudomására
jutott a kitüntetés híre, hiszen immár kilenc esztendeje befejezte a
polgármesteri munkát. Sõt, ötödik
éve már miniszteri biztosként, és
országgyûlési képviselõként sem
tevékenykedik. A díj indoklásában
azonban ezekre az évekre is hivatkoznak, emellett korábbi levéltárigazgatói munkásságát is megemlítik, ami különösen jólesõ érzés
volt számára.
– Bár aktívan már nem politizálok, a közélettõl és a munkától
nem vonultam vissza. Öt társadalmi szervezetnek vagyok az elnöke, a Zala Megyei Levéltárban
végzett kutatásaimat pedig szinte
ott folytattam, ahol polgármesteri
kinevezésemkor abbahagytam.
Gyimesi Endre négy cikluson
keresztül (1994-tõl 2010-ig) vezette a várost. A tizenhat éves polgár-

mesteri munka tanulságait nem
könnyû néhány mondatban összefoglalni. Kérdésünkre annyit felelt:
tevékeny évek voltak!
– Korábban a régi polgármesterek munkásságát kutattam, és az
õ sorsukból, ténykedésükbõl sikerült bizonyos tapasztalatokat szereznem, tanulságokat levonnom.
Például mindvégig fontosnak éreztem, hogy az emberek mindennapjait érintõ, vagy azt jobbá tevõ
dolgokkal foglalkozzon a városvezetés. Ilyen volt például a lakásfejlesztés, az elkerülõ utak építése, a
belváros fejlesztése, illetve a régi
álom; a termálvíz hasznosítása. A
másik célom pedig az volt, hogy a
széthúzó erõket megpróbáljam a
város érdekében egy irányba
összpontosítani. Remélem, hogy
ez sokszor sikerült is.
Hogy voltak-e komolyabb mélypontok, vagy inkább a kiegyensúlyozottság jellemezte-e a tizenhat
évet, azt válaszolta: egy érdekes,
ívelõ szakasza volt a munkájának.

Dr. Gyimesi Endre

Az elsõ négy évben megtapasztalhatta azt, hogy milyen kisebbségben polgármesternek lenni, a következõ idõszakokban pedig azt,
hogy milyen, amikor enyhe, majd
egyre nagyobb többség áll mögötte a közgyûlési munkában.
(2006–2010 között Zalaegerszeg
összes választókerületében a Fidesz jelöltje nyerte az önkormányzati választást.)
– Ugyanakkor azt is el kell
mondani, hogy 2008 körül volt egy
olyan hullámvölgy – részben a
nemzetközi gazdasági helyzet

részben pedig az országos politika
miatt –, ami Zalaegerszeget is érzékenyen érintette. Ezekben az
években került sor a külföldi vagy
hazai magántulajdonban lévõ gyárak, üzemek bezárására. Sajnálatos, hogy a városnak nem volt
több lehetõsége ezeknek a munkahelyeknek a megõrzésére. Annál is inkább, mert sosem volt a
fenntartójuk – fogalmazott.
Gyimesi Endre, bár a politikától
visszavonult, a történészi, levéltári
munkát nyugállományba vonulása
óta sem hagyta abba. Az elmúlt
években több várostörténeti kötetet
is szerkesztett. Mint mesélte, jelenleg néhány ismeretterjesztõ cikken
dolgozik, aztán a levéltár fiatal munkatársaival egy újabb várostörténeti
munkára készül. De tervben van
egy olyan kiadvány is, mely a neves
személyiségek életrajzát dolgozná
fel. Reméli, egészségi állapota lehetõvé teszi, hogy sikerüljön elvégeznie az elõtte álló feladatokat.
***
Augusztus 20-a alkalmából Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült Sziráki István nyugalmazott építészmérnök,
valamint a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Sebestyénné Horváth Margit is.

MÛVÉSZTELEP- ÉS CIKLUSZÁRÓ KIÁLLÍTÁS
bor célja semmit sem változott az
elmúlt évtizedek alatt. Találkozási
pont maradt a különféle stílust és
mûfajt képviselõ hazai, európai, sõt
Európán túli alkotók számára. Az itt
készült mûvek pedig gyarapítják

– pet –
Borbély Károly (Ravazd), Irene
Rung (Németország), Olajos
György (Budapest), Pataki Tibor
(Budapest) és a zalaegerszegi alkotókat képviselõ Nagy Szilvia
idén egy különös téma mentén dolgozott. A „Vagyok, ami vagyok,
maga a zárt és végtelen, a tele és
az üres, a kezdet és a vég – a Teljesség” jelmondat számtalan kísérletre és stílusbéli sokszínûségre
adott lehetõséget. Mindez az itt készült mûveken is jól megfigyelhetõ.
A mûvésztelep zárása ebben
az esztendõben különös hangsúlyt
kapott, hiszen egy korszakzárásról
is beszélhetünk; a tábort vezetõ
Budaházi Tibor ötéves ciklusa fejezõdött be az idei programmal.
Ennek apropóján egy összegzõ –
az elmúlt évek anyagát bemutató
– kiállítás nyílt a minap a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben.
A GébArt 2015–2019 címû kép-

zõmûvészeti tárlaton huszonöt alkotó több mint félszáz mûve látható
augusztus végéig. A kiállítást dr.
Vadvári Tibor alpolgármester köszöntõje után Horváth M. Zoltán
képzõmûvész nyitotta meg. Többek között elhangzott: az 1992 óta
mûködõ, Skrabut Éva kezdeményezésére létrejött gébárti alkotótá-

Zalaegerszeg
képzõmûvészeti
gyûjteményét. Annál is inkább,
mert eddig 22 ország 150 mûvésze
fordult meg a tó partján. A szervezõk pedig mindig fontosnak érezték, hogy a meghívottakon túl zalaegerszegi alkotók is részt vegyenek
a munkában. Így volt ez az elmúlt
öt évben is. Az alkotótelepet vezetõ

EMLÉKKIÁLLÍTÁS AZ OLAJIPARI MÚZEUMBAN
SAÁRY ÉVA HAGYATÉKÁT ZALAEGERSZEGEN ÕRZIK
 Szoros kapcsolata volt a helyi olajipariban érintett szakemberekkel és intézményekkel, részt vett a zalai olajmezõk feltárásában, hagyatékának jelentõs részét is Zalaegerszegen õrzik, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban. Saáry Éva geológus-mûvészfotós-világutazó 90 éve született és 5 évvel ezelõtt hunyt el. Ez
alkalomból bemutatott emlékkiállítása szeptember 25-ig látható a
nevezett intézményben, a Papp Simon Népfõiskolai Tagozat rendezvényeként.
– b. k. –

állítótérben. A tárlatot Csiba Erika
mûvészettörténész és Tóth János,
Személyes tárgyai, novellái és a házigazda intézmény igazgatója,
versei, absztrakt festményei és úgyis mint Saáry Éva személyes
monochrome fotói díszlenek a ki- jóbarátja, nyitották meg. A rövid

élettörténet ismertetése után a kiállításon kalauzolt végig Csiba Erika.
Tóth János pedig azon 3000
darabos levelezésbõl szemezgetett, mely a múzeum tulajdonát képezi.
Ezen írások egyben kortörténeti adalékok is a világ számos pontját illetõen. Az 1956-os forradalom
után került külföldre Saáry Éva
(Svájcban, Franciaországban és
Afrikában élt és dolgozott), fontos
politikai és történelmi események-

 Harmincegy évvel ezelõtt alakultak, majd rövid zenélgetés után
hosszabb szünet következett; olyan hétköznapi dolgok miatt,
mint munka, másik zenekar, családi dolgok és a többi. Nyolc évvel ezelõtt aztán újra összeállt a Körzeti Stúdió, s ugyan ezt az
aktív periódust is követte némi szünet, mára elkészült az együttes elsõ, önálló albuma.
– pet –
Dolgos „Dodó” Péter alapító,
énekes (akit a Bazooka együttes
frontembereként is ismerhetünk)
azt mondja, a Körzeti Stúdió csak
saját szerzeményeket játszik, ma-

gyar nyelven. A szövegeket õ írja
– melyek versesköteteiben is olvashatók –, a zenét pedig a másik
alapítótaggal, Sipos Zsolt gitárossal közösen szerzik. Tavaly, a harmincadik évforduló alkalmából
volt egy fellépésük a bor- és vadpörköltfesztiválon, s tulajdonképpen ez adta meg a végsõ lökést
ahhoz, hogy folytassák a munkát.
Kettõjükön kívül Farkas Gábor
(basszusgitár), Tóth Ferenc (gitár)
Budaházi Tiboron kívül Frimmel és Sipos Bence (dob) alkotja a
Gyula grafikus, Horváth László csapatot.
szobrászmûvész, Szényi Zoltán
festõmûvész, Tánczos György festõmûvész és Nagy Szilvia képzõmûvész is a tábor „lakója” volt. A
mostani tárlaton az õ „gébárti alkotásaikat” is megtekinthetjük.
Horváth M. Zoltán úgy látja,
hogy a kortárs képzõmûvészet törekvéseit jól reprezentálja az elmúlt öt esztendõ anyaga. A zalaegerszegi mûvésztelep pedig attól
különleges, hogy nem egy adott
mûfajra épül, hanem mindig az aktuális (3–5 évente cserélõdõ) mûvészeti vezetõk határozzák meg a
tematikát. Sõt, a mûfajt is, hiszen
1992 óta volt itt már szobrászati,
kerámiamûvészeti, továbbá festészeti/grafikai alkotótábor is.
Az elmúlt öt évhez hasonlóan a
következõ három év is fõleg a festészetrõl szól majd, hiszen mint
azt Prokné Tirner Gyöngyi mûvészeti titkár bejelentette: a következõ hároméves ciklus szakmai vezetõje épp Horváth M. Zoltán lesz,
aki korábban már vezetett itt mûvésztelepet. 2022-ben – vagyis a
harmincadik évfordulón – pedig
szeretnének egy nagyszabású
szimpóziummal ünnepelni.

GÉBART: A SOKSZÍNÛSÉG TELJESSÉGE
 Öt meghívott képzõmûvész részvételével zajlott le az idei GébArt
Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep. A Gébárti-tó partjára immár 28. alkalommal várták az alkotókat, akik ezúttal a festészetben
és a tûzzománc technikáiban mélyedtek el a kéthetes tábor alatt. A
mûvészeti vezetõ ezúttal is Budaházi Tibor festõmûvész volt.

LEMEZBEMUTATÓRA KÉSZÜL A KÖRZETI STÚDIÓ

rõl is kifejezte véleményét, ezzel
segítette az itthoniak tájékozottságát. Valamint képeslapokat is küldött utazásairól, melyek szintén
fontos kordokumentumokká váltak
az idõk során.
A megnyitón jelen volt és köszöntõt mondott dr. Hatala Pál, az
Országos Kohászati és Bányászati Egyesület elnöke, akinek a bányászati és kohászati tevékenysége méltatásaként Born Ignác-emlékplakettet adott át Tóth János
múzeumigazgató.

A Fehér füst címû lemezen –
melyet a színház stúdiójában rögzítettek – tíz szám hallható. Régebbi és újabb nóták egyaránt találhatók az albumon. Dodó szerint
az anyag egységes, bár stílusát
tekintve eklektikus, hiszen a rock

mûfajon belül számos irányzat
megjelenik. Minden dal egy külön
világ, ám a korongon szépen
összebarátkoztak – fogalmazott.
Hozzátette: a Körzeti Stúdiónak a
lemezen hallható tíz dalon kívül
van hét másik száma is, ezek akár
egy újabb lemez alapját is képezhetik a jövõben.
A közönség legközelebb szeptember 6-án, pénteken 17.30-kor
láthatja és hallhatja a zenekart,
mégpedig az idei bor- és vadpörköltfesztivál Dísz téri színpadán.
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BEFEJEZÕDÖTT AZ ARANY JÁNOS UTCA REKONSTRUKCIÓJA JÖN AZ ISKOLA, JÖN A SEGÍTSÉG
SZENNYVÍZCSATORNA ÉS ÚTBURKOLAT LÉTESÜLT

 Teljes hosszában, vagyis a Rákóczi úttól egészen a Platán sorig megújult az Arany János utca szennyvízcsatorna-rendszere
és útburkolata. A rekonstrukció
részleteirõl a helyszínen tartott
sajtóbejárást Balaicz Zoltán polgármester és Bali Zoltán, a térség önkormányzati képviselõje.

padékcsatorna rekonstrukciójára,
amit nyár elején az útépítés, aszfaltozás követett. A projekt részeként ivóvízbekötésekre, tisztítóakna- és fedlapcserékre is volt lehetõség, valamint új tûzcsapot is kihelyeztek az út mentén.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
tavaly a szennyvíz-rekonstrukcióval párhuzamosan gázvezeték-kiváltás is történt mintegy 210 folyóméter hosszúságban.

– pet –
Mint azt a polgármester elmondta: egy régi adósságot törlesztett a város a felújítással, hiszen a lakosok már többször jelezték mind az útburkolat, mind
pedig a szennyvízelvezetõ rendszer hibáit. Az elmúlt idõszakban,
négy ütemben, mintegy 226 millió
forintból sor kerülhetett a szennyvízcsatorna rekonstrukciójára, a
csapadékcsatorna felújítására,

majd ezt követõen az útépítésre.
A polgármester úgy látja, hogy
egy nagy volumenû beruházás
zajlott, mellyel új lendületet kapott
a térség.
Bali Zoltán hozzátette: az
Arany János utca felújítására azért
is szükség volt, mert ez az egyik
legnagyobb átmenõforgalmat lebonyolító útszakasz. A Rákóczi út
és a Platán sor, sõt a Göcseji út, a

belváros és a Landorhegy forgalmának egy része is erre az utcára
terelõdik. Az útburkolati hibákat
már sokszor jelezték a lakók, de
az utóbbi évek heves esõzései
miatt a csapadékvíz-elvezetéssel
is voltak problémák. A képviselõ
elmondta: tisztán önkormányzati
forrásból, 2018 tavaszán sor került
az új szennyvízcsatorna lefektetésére, idén tavasszal pedig a csa-
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ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2019. 10. 2-tõl 2020. 01. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ tér 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni, differenciált fejlesztéssel a szabályozó dokumentumok elõírása szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• ECDL,
• megfelelõ iskolai végzettség, alapszintû számítógép-ismeret, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet igazolása – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Elvárt kompetenciák:
• másság elfogadása, szakmai igényesség, kommunikációs, együttmûködõ képesség.

10 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS A RÁSZORULÓKNAK

 A szeptember anyagilag megterhelõ a diákokat nevelõ családok
számára. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetûek esetén. Rászoruló családok iskolakezdését könnyítik meg azok az adományok
melyeket a közelmúltban adtak át az illetékesek az érintetteknek.
– B. K. –
A megyeszékhelyi család- és
gyerekjóléti központban 72 családban nevelkedõ, 125 rászoruló
általános és középiskolás gyerek
számára nyújtottak át fejenként 10
ezer forintos iskolakezdési támo-

tatásban 62 gyerek ingyen vehetett részt, illetve kisebb étkezési
támogatást is kaptak.
Zsolnai Judit, a gyerekjóléti központ vezetõje újságírói kérdésre elmondta, hátrányos helyzetet okozhat az alacsony jövedelem, a lakáshelyzet, a foglalkoztatottság, il-

gatást az önkormányzat nevében,
képviseletében.
Tolvaj Márta alpolgármester az
eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy tájékozódjanak az érintett családok a családtámogatási
lehetõségekrõl, ezen a téren a közelmúltban történt változásokról.
Ezt segíti az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által megjelentetett
„Gyerekfüzet” kiadvány. Hozzátette: a zalaegerszegi önkormányzat
nem kötelezõ feladatként segíti a
rászoruló családokat. Így például a
jelenleg is még zajló nyári táboroz-

letve ennek hiánya és az alacsony
iskolai végzettség. Mindezeket figyelembe veszik az egyébként járási szintû feladatokat ellátó intézményben, ahol a nevezett támogatást átadták az érintetteknek.
A szeptemberben induló tanévben az 1–9. osztályban minden
gyermek ingyen kapja használatra
a tankönyveket. Az egyéb iskolai
felszerelések olcsó beszerzéséhez járul hozzá a volt Paisiskolában nem régóta mûködõ
adományközpont. Használt, de jó
állapotú iskolai felszereléseket is
lehet itt találni.

TISZTELT BORTERMELÕK,
BORKEDVELÕK!
Az Országos Vadpörkölt- és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK rendezvényen ismét sor kerül a nagy hagyományokra visszatekintõ borversenyre, amelyet minden bortermelõ
szíves figyelmébe ajánlunk. Valamennyi nevezést szívesen fogadunk, és mindenkit biztosítunk arról, hogy a szakértõ zsûri alapos körültekintéssel fogja kiválasztani a
Díszpolgárok borát!
A bormintákat 2019. augusztus
26-tól szeptember 6-ig lehet leadni
a Piccolo vendéglõben (Zalaegerszeg, Petõfi u. 16.).
A bormintára vonatkozó elõírások:
Egy fajtából 2 üveggel kell leadni
az alábbi adatok feltüntetésével: borászat és termelõ neve, elérhetõsége, termelõhely, fajta, évjárat megnevezése. Az érdeklõdõk az alábbi
telefonszámon kaphatnak további
felvilágosítást: 20/340-6780.
Eredményhirdetés: 2019. szeptember 7. (szombat) 19.30 óra Széchenyi téri Nagyszínpad.
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PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
INTÉZMÉNY SZÉKHELYE RADNÓTI UTCAI ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2019. 11. 1-tõl 2020. 02. 29-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Megfelelõ iskolai végzettség, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni, differenciált fejlesztéssel a szabályozó dokumentumok elõírásai szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 2. napjától tölthetõ be.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-3986-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2-222/94-2019, valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt a személyes elbeszélgetést követõen. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs, a pályázatok átvétele 2019. szeptember 20.
napig biztosított.

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• ECDL,
• megfelelõ iskolai végzettség, alapszintû számítógép-ismeret, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet igazolása – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Elvárt kompetenciák:
• másság elfogadása, szakmai igényesség, kommunikációs, együttmûködõ képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• Megfelelõ iskolai végzettség, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapja – 2019. augusztus 21.
• ZalaEgerszeG Hetilap – 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-3986-os
telefonszámon.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
 Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminõség-javítása és vízellátásának
fejlesztése elnevezésû KEHOP-projekt keretében már a Ságodi úton is folytatódnak munkálatok.
2019.08.01-tõl a KEHOP-projekt keretében Zalaegerszeg városát érintõ ivóvíz-rekonstrukciós munkák – kézi forgalomirányítás mellett – a Ságodi úton is elkezdõdtek, egészen a Neszeli út csatlakozásáig.
2019.08.05-tõl a Ságodi úton félpályás forgalomkorlátozás lépett életbe, azaz a forgalom a város felé egy
sávon biztosítva lesz. A városból Ságod felé a közlekedés a Kaszaházi u.– Kiserdei u. irányban javasolt.
A munkavégzés várható idõtartama kb. 3 hét. A munkák idejére a lakosság türelmét kérjük!

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2-223/95-2019., valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt a személyes elbeszélgetést követõen. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs, a pályázatok átvétele 2019. szeptember 20.
napig biztosított.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapja – 2019. augusztus 21.
• ZalaEgerszeG Hetilap – 2019. augusztus 27.
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Sport

NÕTT AZ NB II LÉTSZÁMA STIEBER ZOLTÁN A ZTE-BEN
RAJT ELÕTT A ZTE FC NÕI CSAPATA

 Az elmúlt bajnoki idényben harmadik helyen végzett az NB II
Nyugati csoportjában a ZTE FC nõi labdarúgócsapata. A nõi labdarúgás népszerûsége nõ, így nem véletlen, hogy bõvült a másodosztály mezõnye. A Nyugati csoportban is további négy
együttest találhatunk, tizenkét csapat küzd a bajnoki címért és a
helyezésekért.
– A sikeres Magyar Kupa-rajt
lökést adhat a bajnokságra. Ennek fényében milyennek ítéli
meg a felkészülésüket?
– A Magyar Kupa után jó hangulatban várjuk a bajnoki rajtot. A
felkészülést július közepén kezdtük el – vágott a dolgok közepébe
Pergel Andrea edzõ. – Heti három
edzéssel készültünk. Amatõr csapat lévén az edzések látogatottsága a nyári szabadságolások és
egyéb elfoglaltságok miatt finoman fogalmazva nem volt ideális.
A bajnoki rajthoz közeledve nõtt a
tréninget látogatók száma. Egy
edzõmérkõzéssel és a Magyar Kupa-találkozóval készültünk a bajnokságra.
–
Változott
a
csapat
játékoskerete?
– Húszas kerettel dolgozom. A
régi játékosok közül Gáspár Krisztina kismama, Major Alexandra sérülésbõl lábadozik, Gerencsér Pet-

ra pedig tanulás mellett már nem
vállalta a további játékot. A többiek
maradtak, új labdarúgó nem érkezett.
– A tavalyi bajnoksághoz képest bõvült a mezõny, négy új
csapat érkezett a Nyugati cso-

portba. Ezt is figyelembe véve
milyen célokkal vágnak neki az
új bajnokságnak?
– A mezõny egy részét nem ismerjük, a négy új együttesrõl nincsenek információink. Úgy döntöttünk, hogy egyelõre nem fogalma-

zunk meg célkitûzést a csapat felé. Minden bizonnyal öt-hat fordulónak el kell telnie, mire tisztázódnak az erõviszonyok. Egy biztos,
minden mérkõzésen a maximumra
törekszünk. Mire lesz ez elég? Az
a bajnokság végére kiderül.

BA ÕVÜLT A. TÁMOGATÓK KÖRE

SZABADICS ZRT IS A FÉRFI KOSARASOK MELLÉ ÁLLT

 Hosszú távú, három évre
szóló reklámszerzõdést kötött
egymással a Zalakerámia ZTE
KK NB I-es férfi kosárlabdacsapata és a Szabadics Zrt. A szerzõdés létrejöttét az egerszegi
városházán sajtótájékoztatón
jelentették be.
Balaicz Zoltán polgármester a
önkormányzati tulajdonú klub képviseletében örömét fejezte ki, hogy
ez a megállapodás létrejött, mivel
fontos, hogy a tulajdonos mellett
mások is odaálljanak a csapat mellé. A Szabadics Zrt. már hosszú
ideje jelen van Zalaegerszegen, a
sport mellett az egészségügyet és
a kultúrát is támogatják. Balaicz
Zoltán köszönetet mondott az
újabb anyagi áldozatvállalásukért.
Kovács Tamás, a Szabadics
Zrt. vezérigazgatója üzletnek nevezte a megállapodást. A Zalakerámia ZTE KK is jól jár a támogatással, de a kosárlabdázókon
keresztül a céget is jobban megismerhetik a potenciális megrendelõk. Annak a véleményének is hangot adott, hogy egy cég hosszú tá-

ELSÕ NB I-ES MÉRKÕZÉSÉRE KÉSZÜLHET

 Élénk érdeklõdés mellett sajtótájékoztató keretében mutatta be
a nyári átigazolási szezon egyik legnagyobb igazolását a ZTE labdarúgócsapatának vezetése. Az Amerikai Egyesült Államokból hazatérõ Stieber Zoltánnal egy évre szóló megállapodást kötöttek.
Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa örült az élénk érdeklõdésnek. Hangsúlyozta, hogy
a klub ilyen kaliberû játékost mostanában nem igazolt. Mint mondta,
bízik benne, hogy a ZTE-nek nagy
erõssége lesz, beleillik a csapat
szerkezetébe, és Egerszegrõl tovább gyarapíthatja válogatottságainak számát. Végh Gábor elmondta még, hogy már csak olyan
játékossal történõ megállapodás
jöhet szóba az átigazolási szezon
hátralévõ részében, aki egyértelmûen erõsítést jelent a csapat
számára.
Sallói István, a ZTE sportigazgatója elmondta: két hónapos,
hosszú tárgyalássorozat eredményeként került a kiváló válogatott
labdarúgó Zalaegerszegre. Úgy
véli, tudásával, profi szemléletével, hozzáállásával sokat segíthet
a csapatnak, segítségével a ZTE
elérheti célját az élvonalban, s a
fiatalok számára is példakép lehet
a válogatott játékos. A sportigazgató még elmondta, hogy az átigazolási szezon során az azonnali erõsítést jelentõ labdarúgók

 Ötvenötödik alkalommal rendezték meg a tekézõk Göcsej Kupáját. A versenysorozat a csapatok körében az egyik legnépszerûbb felkészülési torna.
A férfiaknál 19 csapat indult, köztük a magyarok mellett többek között horvát és osztrák együttesek. A
férfiaknál csapatban és egyéniben
hirdettek gyõztest. A nõknél egyedül csak a szuperligás ZTE ZÁÉV

von csak akkor tud eredményes
maradni, ha nyereségébõl visszaforgat oda, ahol mûködik. Hosszú
távon három évre sorakoztak fel a
kosárlabdázók mögé. Megítélése
szerint, ha nem is lesz mindenkibõl
profi kosaras, hanem „csupán”
mozgást kedvelõ ember, aki szeretné megõrizni egészségét, forintjaik már akkor is jól hasznosultak.
Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetõje köszönetet mondott a támogatásért. Az anyagi segítség azt jelenti, hogy szilárdabb lett a klub

pénzügyi helyzete, s merészebb
célokat tûzhetnek a csapat elé.
Dr. Gyimesi Endre, a ZTE társadalmi elnöke kiemelte, hogy
amikor a ’90-es évek elején a kosárlabdázók nagy sikereket értek
el, a szponzor cége akkor alakult
meg, mára azonban már országos
hírû részvénytársaság lett. Fontosnak nevezte a támogatást, amivel merészebb célokat is elérhet a
ZTE KK, s a támogatással az
utánpótlás nevelése is hatékonyabbá válhat.

 A következõ idényt öt légióssal kezdi meg a Zalakerámia ZTE
KK kosárlabdacsapata, akik az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben jóval korábban csatlakoztak a magyar társaikhoz.

augusztus 30-án kerül sor, az ellenfél a Sopron KC csapata lesz.
Szeptember 8-án a bajnok Falco
KC jön Zalaegerszegre, amit a
bi érkezésének hátterét Bencze vasiak kérésére közönség nélkül
Tamás vezetõedzõ.
rendeznek. Szeptember közepén
Az elsõ felkészülési mérkõ- következik a hagyományos Gözésre
hazai
környezetben csej Kupa.

Koblenz, az Aachen, a Yeovil
Town, a G. Fürth, a Hamburg, a
Nürnberg és a Kaiserslautern
csapatában.
Tagja volt a magyar U–19,
U–20, U–21 és felnõttválogatottnak, az utóbbiban eddig 26-szor
lépett pályára. Az egyik legjobb
magyar támadó középpályásnak
tartják. A játékos a ZTE legdrágább labdarúgója lett, értékét 500
ezer euróra becsülik.

AZ ESÉLYESEK GYÕZELME A TEKÉZÕK GÖCSEJ KUPÁJÁN
lépett pályára, itt egyéniben találtak
gazdára az érmek. A verseny az
esélyesek sikerével zárult.
A Göcsej Kupa dobogósai. Férfiak. Egyéni: 1. Nemes Attila (ZTK
FMVas) 615 fa, 2. Takács Tamás

(Szentgotthárdi VSE I.) 598 fa, 3.
Rudolf Balázs (ZTK FMVas) 592
fa. Csapat: 1. ZTK FMVas 3388 fa,
2. Szentgotthárdi VSE I. 3352 fa,
3. Csákánydoroszlói TE 3279 fa.
Nõk. Egyéni 1. Csurgai Anita
535 fa, 2. Kovács Dóra 535 fa
(Csurgai jobb tarolással nyert), 3.
Hegedüs Anita 524 fa. (Mindhárom ZTE ZÁÉV).

KÜZDÕSPORTOLÓK FOGADÁSA
SIKERES VB-SZEREPLÉS UTÁN

 Remekül szerepeltek az extrém küzdõsportok világbajnokságán az egerszegi Fightingsport-Hungary Kick és Thai-Boksz SE
versenyzõi, akik az amatõr kategóriában tíz világbajnoki címet
szereztek, hétszer állhattak fel a dobogó második fokára és két
bronzérem is a nyakukba került. A formagyakorlatok során még
további egy aranyérmet szereztek, illetve a WFL Kick Boksz profi
kategóriában is egy elsõ helyezést értek el.
A sikeresen szerepelt csapatot
és Horváth Ferenc elnök-vezetõedzõt a polgármesteri hivatalban
fogadta Balaicz Zoltán polgármester. Megemlítette, hogy még alpolgármesterként került kapcsolatba

EGYÜTT A TELJES A KERET A

Augusztus 19-én a szerb Zarko
Djurics és az amerikai Dirk
Williams jött meg, majd másnap a
tengerentúlról Emmanuel Ubilla és
Reginald Johnson, valamint az ukrán Andriy Agafonov.
Miután a játékosok átestek a
kötelezõ orvosi vizsgálatokon,
szerdától már együtt gyakorolhatott a teljes keret. Simon Kristóf rehabilitációja jól halad, egyelõre
könnyített edzésmunkát végez.
– Azért szakítottunk a hagyományos szeptember eleji légiósérkezéssel, mert egyrészrõl korábban kezdõdik a bajnokság, másfelõl pedig szerettem volna, ha minél
elõbb összeszoknak a játékosok,
és elsajátítják a taktikai elemeket –
árulta el a külföldi játékosok koráb-

mellett olyanokat is leigazoltak,
akik a késõbbiek során jelenthetnek erõsítést. Ezen a területen fut
egy magyar szál és külföldi is, itt
kerültek képbe ghánai, nigériai játékosok.
Stieber Zoltánnak a ZTE az elsõ magyar profi klubja. Az idekerüléséhez nagyban hozzájárult,
hogy Sallói Istvánnal jó barátságban van.
Játékos 1988-ban Sárváron

született. Legutóbb az amerikai
D.C. United labdarúgója volt,
ahol a kevés játéklehetõség miatt
felbontotta szerzõdését. Korábban játszott az Aston Villa, a

a klubbal, ahol színvonalas munka
folyik. Hangsúlyozta: fontosnak
tartja, hogy a mai virtuális világban
a gyerekek megfelelõ helyen kezeljék a küzdõsportokat. A sport az
az agresszió levezetésére szolgál-

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

Kaposvári Rákóczi FC–
ZTE FC 0-4 (0-2)
NB I-es férfi labdarúgó-mérkõzés,
Kaposvár.
Credobus
Mosonmagyaróvár–ZTE FC 1-2 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés,
Mosonmagyaróvár.
Olajmunkás SE Gellénháza–Tarr
Andráshida SC
3-2 (1-1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Gellénháza.
Helsa Andráshida TE– Femat
Csesztreg SE 6-2
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Andráshida.
FLEXIBIL-TOP Zalakomár–PoliceOla LSK 6-2 (3-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Zalakomár.

 Zalaegerszeg egyik legszebb részén kétszintes
ház, 5 szobával, 3 fürdõszobával, garázzsal, szép kilátással eladó. Irányár: 52 millió 200 ezer Ft. Érdeklõdni:
06-30/850-9849.
 Németnyelv-tanár nyelvvizsgára felkészítést, külföldre készülõknek tanítást,
korrepetálást vállal. Érdeklõdni: 06-30/902-4426.

jon, mellette legyen közösségformáló ereje. Ezeknek az elvárásoknak a megyeszékhelyi klub maximálisan megfelel. A polgármester
a város további támogatásáról biztosította a klubot.
Horváth Ferenc elmondta, hogy
a világversenyen harminckét ország sportolói szerepeltek, tanítványai teljesítménye mindenképpen
dicséretes. A polgármester gondolataihoz kapcsolódva hangsúlyozta,
jó lenne, ha a fiatalok az agressziót
az edzõtermekben vezetnék le.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2019. 08. 28., 29., 09. 25,, 26. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 08. 30., 09. 27. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

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

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

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

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

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

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

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

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

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

MARAI

KAROSSZÉRIA

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•
BEJELENTKEZÉS:

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

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

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

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

