
Zala erdõkben a leggazdagabb
megye Magyarországon, ezért is
döntött úgy az önkormányzat,
hogy vétek lenne, ha kincseit,
értékeit nem mutatnák be a szé-
lesebb közönségnek. „Ennek je-
gyében újítottuk meg öt évvel
ezelõtt az õszi fesztiválunkat, s
kapott nagyobb hangsúlyt a kí-
nálatban a vadgasztronómia, és
a zalai erdõk kincsei” – fogalma-
zott a testvérvárosok delegáció-
jának ünnepélyes fogadásán
Balaicz Zoltán polgármester.

Jelezte: 2020-ban Zalaeger-
szeg és Sohollár rendezheti meg
az országos vadásznapokat, to-
vábbá a 2021-es Vadászati Világ-
kiállításnak a zalaegerszegi feszti-
vál egyik kiemelt helyszíne lesz.

A díszteremben megrendezett
fogadáson részt vett Vigh László
országgyûlési képviselõ, dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke
valamint Rigó Csaba, a Közbe-
szerzési Hatóság elnöke. A test-
vérvárosi küldöttségek vezetõit
Balaicz Zoltán köszöntötte: az er-
délyi Barót városból Lázár-Kiss
Barna András polgármester, a fel-
vidéki Dunaszerdahelyrõl dr. Há-
jas Zoltán polgármester, az olasz-
országi Goriziából Roberto Sartori
tanácsnok.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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– B. K. –

Zalai Ilonának és Fábián Katalin-
nak köszönhetõ, hogy létrejött a ké-
sõbbiekben Bogáncs Állatmenhely

néven mûködõ telephely. Õk építet-
ték fizikálisan is és szellemiségében
is az intézményt, a városi önkor-
mányzat által biztosított területen.

(Folytatás a 2. oldalon.)

VÁRJÁK A SEGÍTÕKET
HÚSZÉVES AZ ÁLLATMENHELY

Két évtizede mûködik álltmenhely Zalaegerszegen. Bár léte be-
ivódott a köztudatba, azt azonban hangsúlyozni kell, hogy civilek
hozták létre, és azóta is civil fenntartású, idõközben közhasznúvá
avanzsált egyesületrõl van szó. Sajnos a Csilla dûlõn lévõ telep-
hely az elmúlt 20 év alatt bõvítésre szorult, jelenleg is ez a hely-
zet. A kerek évfordulót családi nappal ünnepelték az alapítványi
tagok, a munkatársak és az önkéntesek közremûködésével az
Apáczai Mûvelõdés Központ udvarán. 

– pet –

Az autók Balaicz Zoltán pol-
gármester közremûködésével és
egy helyi vállalkozás, a SPIRIT
AUTO jóvoltából kerültek a két in-

tézményhez. Mint azt dr.
Besenczi Árpád színházigazgató
elmondta: óriási segítség ez szá-
mukra, hiszen gyakran kell a fõ-
városba, vagy más vidéki váro-
sokba utaztatni a mûszakot, vagy
a színészeket, és eddig nem volt
a célnak megfelelõ, biztonságos
gépjármû a birtokukban. Ezt erõ-
sítette meg Szûcs István báb-
színházigazgató is, aki hozzátet-
te: elõadásaik egyharmada vidé-
ken van, így nekik is nagyon
hiányzott már egy mikrobusz,
amivel a tájelõadásaikra el tud-
nak utazni a mûvészek.

A buszok átadását követõen
került sor a Hevesi Sándor Szín-
ház évadnyitó társulati ülésére,
mely egyperces néma felállással
vette kezdetét György János em-
lékére. A mûvész a nyári szünidõ
alatt hunyt el váratlanul.

Besenczi Árpád – akinek a nyár
folyamán újabb öt esztendõre
hosszabbította meg az önkor-
mányzat igazgatói megbízatását –
az idei évaddal kapcsolatban el-
mondta: hat nagyszínpadi elõ-

adást, egy ifjúsági darabot (Óz, a
nagy varázsló), egy stúdióelõadást
(Sóska, sültkrumpli) és egy új tan-
termi deszka produkciót (Csontket-
rec) láthatnak a nézõk. Október 11-
én lesz az elsõ bemutató. A Zrínyi
1566 címû rockmusicalt Moravetz
Levente rendezi, a fõszerepben
pedig Sasvári Sándort láthatjuk.
Szintén októberben kerül bemuta-
tásra az Oscar. A vígjátékot
Besenczi Árpád rendezi. Még eb-
ben az évben debütál az Augusz-
tus Oklahomában címû fekete ko-
média. Jövõre pedig a Tóték, majd
A kõszívû ember fiai és A sose ha-
lunk meg is mûsorra kerül.

Két új tag is szerzõdött a társu-
lathoz: Gelencsér Gábor sofõr a
Griff Bábszínháztól, Nagy Johan-
na színmûvész pedig a Gyõri
Nemzeti Színháztól érkezett.

(Folytatás a 5. oldalon.)

ÉVADNYITÓ MIKROBUSZOKKAL
FESZÍTETTEBB MUNKA A SZÍNHÁZBAN
Új mikrobuszok átadásával vette kezdetét a 2019/2020-as szín-

házi évad. A Hevesi Sándor Színház elõtti téren mind a zalai teát-
rum, mind pedig a Griff Bábszínház egy-egy nyolcszemélyes kis-
buszt kapott használatra.

Zalaegerszeg egyik legszebb részén kétszintes ház, 5 szo-
bával, 3 fürdõszobával, garázzsal, parkosított kerttel, szép
kilátással eladó.

Irányár: 52 millió 200 ezer Ft.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/850 9849.

ORSZÁGOS VADPÖRKÖLT- ÉS BORFESZTIVÁL
TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓK KÖSZÖNTÉSE A DÍSZTEREMBEN
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A város dísztermében létrejött ta-
lálkozót a Zala Megyei Civil Informá-
ciós Centrum szervezte és koordi-
nálta. Az esemény vendége Szalay-
Bobrovniczky Vince, civil és társa-
dalmi kapcsolatokért felelõs államtit-
kár volt. A résztvevõket köszöntötte
Vigh László országgyûlési képviselõ
és Balaicz Zoltán polgármester is.

Elhangzott: a civil szervezetek
egy-egy település életében nagyon
fontos szerepet töltenek be, hiszen
számos oktatási, kulturális, szabad-
idõs, vagy szociális feladatot vállal-

nak fel, jótékonysági programokat
szerveznek. Sokszor pedig épp õk
lesznek a jótékonysági események
kedvezményezettjei is. A civilek vé-
leményére, szakmai tapasztalatára
a döntéshozók, városvezetõk is sok-
szor kíváncsiak. Nem ritka, hogy
egy-egy projekt kapcsán közös
munkát végeznek.

A társadalmi szervezeteket az ál-
lam is igyekszik kiemelten támogat-
ni különféle pályázati lehetõségek-
kel. Szalay-Bobrovniczky Vince el-
mondta: október elsejétõl lehet pá-
lyázni a NEA 2020-as projektjeire.
Az országjárást annak érdekében

kezdeményezték, hogy szeptember
folyamán a szervezetek részletes és
pontos tájékoztatást kaphassanak a
civil területet érintõ aktualitásokról,
pályázatokról. Az idei évben civil cé-
lokra 284 milliárd forintot osztottak
szét.

Az államtitkár hozzátette: Zala
megyében 2200 civil szervezet mû-
ködik, a 2019-es évre meghirdetett
pályázatokra 414-en jelentkeztek, s
ebbõl 177-en nyertek is. Ez a szám
meghaladja az országos átlagot.
Reméli, az októberben meghirdetett
pályázatok is népszerûek lesznek a
zalai civilek körében. A megfelelõ tá-
jékoztatás érdekében az államtitkár-
ság elkészített egy civil kézikönyvet
is, mely hamarosan eljut a szerveze-
teket koordináló központokba. Eb-
ben hasznos ötleteket és informá-
ciókat lehet találni a most kiírt pro-
jektekkel kapcsolatban.

A zalaegerszegi eseményen sor
került a Zala Megyei Civil Informá-
ciós Centrum által idén alapított „Év
Zala megyei adományozói” díj át-
adására is. Ezzel kapcsolatban
Czotter Csabáné, a centrum vezetõ-
je elmondta: a civilek és a vállalkozói
szféra közötti kapcsolat ápolása,
erõsítése, valamint az adományozói
kultúra fejlesztése érdekében alapí-
tották a díjat. Az elismerést olyan
vállalkozások kaphatják, akik támo-
gatják valamely civil szervezetet,
vagy annak programjait. A díjra ma-
guk a szervezetek ajánlanak cége-
ket.
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jelenleg 160 eb lakja szûkösen

a telephelyet, és az ideiglenes be-
fogadóknál is van jónéhány négy-
lábú. Emellett kérésre is hirdetnek,
nem menhelyen élõ, de a család-
ból hamarosan kikerülõ kutyákat,
mondta többek között Abai Erika
telephelyvezetõ, aki azon ritka em-
berek közé tartozik, aki már 15
éve napi szinten szolgálja a men-
tést. 

– A Varsóczi testvérpártól vet-
tem át az egyesület vezetését.
Elõdeim nagyon sokat tettek a
menhelyért – mondta Rumi Kriszti-
na, a Bogáncs Zalaegerszegi Ál-
latvédõ Egyesület elnöke. – Az el-
múlt évek alatt folyamatosan bõ-
vült a telep, és a bõ 10 éve alakult
Bársonytalp Egyesület átvállalta a
cicák mentését, így macska már
csak kevés van nálunk. Együttmû-
ködõ a kapcsolat a két civil szerve-
zet között. 

– Mennyire megfelelõ a telep-
hely a célnak?

– Jól megközelíthetõ és lakott
területtõl távol van. Ez mindkettõ
pozitívum. Viszont jó lenne, ha egy
kis zöldterület tartozhatna még
hozzánk, ezen próbálunk jobbítani
néhány éve, sajnos egyelõre si-
kertelenül. 

– Egyéb problémák a kutyák
magas száma mellett?

– Folyamatos munkaerõhiány
van, ahogy más szektorban is. Mi-
vel azonban élõ állatokat látunk el,
nem lehet szünet, nem lehet leál-
lás. Fizikálisan és lelkileg is meg-

terhelõ a feladat, melyet minden
idõjárási körülmény között el kell
végezni. Sokat köszönhetünk az
önkéntes segítõknek. De lehetõ-
ség van akár részmunkára, illetve
a munkaügyi központ által támo-
gatott munkatárs foglalkoztatásá-
ra, vagy hétvégi kisegítõ munkára.
Ez ügyben a telephelyvezetõt le-
het keresni. A közösségi oldalun-
kon 12 ezer követõnk van, ami
erõs empátiát sugall. Az is ritka a
mai világban, hogy jótékony ak-
cióinkon nagy számban mozdul-
nak meg az emberek. Például a
vadpörköltfesztivál kutyás felvonu-
lásán 80–100 önkéntes vett részt

tavaly menhelyi kutyákat felvezet-
ve a városban. A legszomorúbb
dolog azonban az, hogy bármen-
nyire is szeretnénk, nem lehet
mindenkit megmenteni. 

A 20. születésnap alkalmával
Balaicz Zoltán polgármester Elis-
merõ oklevelet adott át az egyesü-
letnek a város nevében, és két ku-
tyaházat ajándékozott a menhely
lakóinak. A rendezvényen számos
módon lehetett anyagilag támo-
gatni az ünnepelteket. De pénzbe-
li támogatást ezentúl az interneten
keresztül is el lehet juttatni. Mind-
erre a megújult honlapon keresztül
van lehetõség.

Mint elhangzott, sok tapaszta-
latot szereztek az aláírásgyûjtés
során, és úgy látják, a város több-
sége változást szeretne, egy sza-
bad Zalaegerszegen szeretne élni.
Feladatuk, hogy meggyõzzék az
embereket, hogy érdemes elmen-

ni október 13-án szavazni. Kér-
désre válaszolva elmondták, a pol-
gármesterjelölt a szükséges 300
aláírás háromszorosát gyûjtötte
össze, és ez jellemzõ volt a vá-
lasztókörzet jelöltjeinek az eseté-
ben is.

LEADTÁK AZ AJÁNLÓÍVEKET
A Tiéd a Város Egyesület mind a 12 egyéni választókerületi je-

lölt és Keresztes Csaba polgármesterjelölt ajánlóíveit is leadta a
helyi választási bizottságnak.  A részletekrõl Hartman Miklós, az
egyesület elnöke és Keresztes Csaba sajtótájékoztatón beszélt. 

Mint ismert, dr. Alotti Nasri (a
szívcentrum egyik alapítója és Za-
laegerszeg díszpolgára) egy beteg
halála, valamint a tárgyi és szemé-
lyi feltételek hiánya miatt adta be
felmondását. Az intézmény fõigaz-
gatójának, dr. Halász Gabriellának
többek között azt írja: mûtétre vár-
va meghalt egy beteg. Ez a törté-
net nekem komoly lelki válságot
okozott, nem kaptam meggyõzõ
érvekkel alátámasztott kielégítõ
választ, mellesleg érthetetlen volt
számomra, hogy szóbeli közlésem
ellenére ön és orvos igazgató úr
az ügyet semlegesen kezelték.

A felmondólevél a közösségi
médiában jelent meg elõször,
majd az erre adott kórházi sajtó-
közlemény is, amelyben dr. Halász
Gabriella leszögezte: a kórház
szívsebészeti osztályán a szakmai
munka az osztályvezetõ fõorvos
távozása után is megfelelõ színvo-
nalon, a tárgyi és személyi feltéte-
lek biztosításával zajlik. Ezt köve-
tõen „nyilatkozatháború” indult,
(szintén a közösségi médiában)
pro- és kontra. Véleményt nyilvá-
nítottak a szívsebészeten maradt
orvosok, nyilatkoztak az eltávozot-
tak, és a különféle közleményeket
értékelõ kommentelõk is reagáltak
a történésekre. 

Mint Hartman Miklós, a Tiéd a
Város Egyesület elnöke jelezte,
úgy érezték, a témában meg kell
szólalniuk. Nem a kedélyeket
akarják felzaklatni, inkább a tisz-
tánlátás kedvéért állnak a nyilvá-
nosság elé. Az egészségügyi
rendszerrel kapcsolatban sok kér-
désre várnak választ, például,
hogy miért mostohagyereke a kor-
mánynak az egészségügy. Orvos-

hiány van, és a gyógyítás alapfel-
tételei is gyakran hiányoznak. Te-
hát van mirõl beszélni.

A kérdést, hogy vajon „kinek hi-
szünk jobban”? Keresztes Csaba
(DK) az egyesület polgármesterje-
löltje tette fel: az intézmény igaz-
gatójának, vagy egy szaktekintély-
nek, akinek több ezren köszönhe-
tik az életüket. Az ellenzéki pártok
alkotta egyesület dr. Alotti
Nasrinak hisz inkább. Mint fogal-
mazott, féltik a kórházat, hogy a
regionális feladatokat is ellátó za-
laegerszegi szívsebészet a jelen-
legi két szívsebésszel és 2 rezi-
denssel mûködésképtelenné válik
(minimum 3–4 szívsebészre lenne
még szükség). Gyors megoldást
sürgetnek.

Közben a megyei kórház újabb
sajtóközleményt adott ki, melyben
rögzítik: egy haláleset ügyében a
belsõ vizsgálat elindítását az adott
osztályt vezetõ fõorvosnak kell
kezdeményeznie az igazgatóság-
nál. Az osztályvezetõ fõorvos az
esetet nem jelentette rendkívüli
eseményként, és nem kezdemé-
nyezett igazságügyi boncolást. A
halotti zárójelentést dr. Alotti Nasri
írta alá, abban nem tett utalást
esetleges kétséges körülmények-
re.

A részletek teljes feltárása még
zajlik. Két dolog azonban biztos: 1.
A szívsebészet új osztályvezetõ fõ-
orvosa dr. Rashed Asef Ph.D. 2. Az
osztályon történt halálesettel kap-
csolatban foglalkozás körében el-
követett halált okozó gondatlan ve-
szélyeztetés miatt nyomoz a rend-
õrség. Ez utóbbit megerõsítette la-
punknak Bán Kitti, a megyei rend-
õr-fõkapitányság sajtóreferense.

KINEK HISZÜNK?
A SZÍVSEBÉSZETRÕL PRO- ÉS KONTRA

A Tiéd a Város Egyesület a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
szívsebészeti osztálya körül kialakult helyzetrõl, az osztályvezetõ
fõorvos, dr. Alotti Nasri felmondásáról és távozásáról tartott sajtó-
tájékoztatót a közelmúltban az egészségügyi intézmény mellett,
Kinek hiszünk? címmel.

Módosítják a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztása, megsze-
gése jogkövetkezményeirõl szóló
önkormányzati rendeletet. Úgy-
szintén módosításra kerül a laká-
sok bérletérõl valamint elidegení-
tésérõl szóló helyi rendelet. Ismét
tárgyalnak a város településszer-
kezeti tervérõl, építési szabályza-
táról. Az idei évi költségvetési ren-
delet III. negyedévi módosítására
is sor kerül, valamint tájékoztató
hangzik el az önkormányzat 2019
elsõ féléves gazdálkodásáról.

A város az idén is csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsõoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. Módosításra kerül a me-
gyei Vöröskereszt szervezettel kö-
tött ellátási szerzõdés, továbbá
alapítványok támogatásáról is
döntenek a képviselõk.

CIVIL INFORMÁCIÓS NAP DÍJÁTADÁSSAL
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOKRÓL IS TÁJÉKOZÓDTAK

Zalaegerszegre is ellátogatott a Civilinfo-NEA 2020 címû orszá-
gos rendezvénysorozat, mely a Nemzeti Együttmûködési Alap
(NEA) jövõ évi pályázatairól tájékoztatja a civil szervezeteket.

VÁRJÁK A SEGÍTÕKET

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
Az októberi önkormányzati választások elõtti utolsó közgyûlé-

sét tartja szeptember 12-én az önkormányzat. A napirendek töb-
bek között a következõ témákat tartalmazzák, amelyekben dön-
tést hoznak a képviselõk.

egyéni vállalkozó



Könyvbemutató és vadászati
szakmai konferencia is színesí-
tette az Országos vadpörkölt-
és borfesztivál – Zalai teríték
nyitónapját, az elmúlt pénteken.
A zalai megyeszékely háromna-
pos õszi nagyrendezvényének
e két kiemelt eseményét a vá-
ros dísztermében tartották.

– AL –

Badacsonyi Lajos Mikor men-
tem hazafelé – Õseink öröksége
címû könyvét Balaicz Zoltán pol-
gármester ajánlotta a sajtó figyel-
mébe. Mint mondta, olyan kötetet
mutathatnak be, ami nagyon jól il-
leszkedik a vadpörkölt- és borfesz-
tivál tematikájához. Badacsonyi
Lajos nem csupán kitûnõ vadász,
de kiváló ember is, aki az elmúlt
évtizedekben maradandót alkotott
a város közössége számára. Sze-
rénységét mutatja, hogy a kötet
megjelentetéséhez csak erkölcsi
támogatást kért, a város vezetése
pedig úgy gondolta, hogy anyagi-
lag is támogatja ezt. A polgármes-
ter kitért arra, hogy a város tudatos
felkészülésbe kezdett, hiszen jö-
võre, 2020-ban Zalaegerszeg és a
Zalai vadászati évadnyitónak he-
lyet adó Sohollár közösen szerve-

zi meg az országos vadásznapo-
kat. 2021-ben 50 évvel az 1971-es
esemény után újra Magyarország
rendezheti meg a Vadászati Világ-
kiállítást, amelynek a zalaegersze-
gi Országos vadpörkölt- és bor-
fesztivál – Zalai teríték lesz az
egyik kiemelt helyszíne. A felké-

szüléshez ez a kötet is hozzájárul,
hangsúlyozta a polgármester. 

Badacsonyi Lajos megköszön-
ve a méltatást elmondta, hogy a
kötet Mikor mentem hazafelé címû
elsõ fejezetében olyan története-
ket elevenít fel, amelyeket 45 éves
vadászmúltja során élt át. Úgy
gondolta, érdemes ezeket meg-
osztani a szélesebb közönséggel,

hiszen érdekesek, má-
sok is felfigyeltek rá, il-
letve tanulsággal szol-
gálnak. Az Õseink va-
dászöröksége címû má-
sodik fejezetben „törté-
nelmi igazságokra” vilá-
gít rá. Ahogy a kötet hát-
só borítóján írja: célom
az volt, „hogy felkeltsem
és ráirányítsam érdeklõ-
dõ vadásztársaim figyel-
mét a vadászat és törté-
nelmünk kapcsolatára,
történelmünk több, mél-
tatlanul mellõzött, elhall-
gatott vagy tudatosan
félremagyarázott ese-
ményére, és a magyar-
ság legnagyobb kincsé-
re: õseink hagyatékára.”
A vadászat Zala megyé-
ben olyan hagyaték,

amire építeni lehet, hi-
szen nagy múltra tekint vissza a
vadgazdálkodás, jelentõs a vadá-
szati turizmus és egyedi a vad-
gasztronómia. Csodálatos termé-
szeti környezet társul mindehhez,
ami így együtt adja azt az irányvo-
nalat, amelyen haladni kell Zala-
egerszegnek és a megyének. A

könyvbemutatót követõ vadászati
konferencia megnyitóján beszélt
errõl Balaicz Zoltán polgármester,
hangsúlyozva azt, hogy a zalai
megyeszékhely az Országos vad-
pörkölt- és borfesztivállal megta-
lálta a rá jellemzõt, amellyel
unikális kínálatot tud nyújtani a vá-
ros és a megye lakóinak, valamint
a turistáknak. 

3Aktuális

Kováts István Zalaegerszegen,
Olában született 1929. szeptem-
ber 3-án földmûvelõ gazda család
elsõ gyermekeként. Szeretettel
emlékezik vissza az elemi iskolai
tanítóira, és a gimnáziumi évek
nehézségeit sem felejtette el. Gaz-
dász hallgató lett Mosonmagyaró-
váron, mint mondja, kacskaringós-
ra sikeredett a fõiskola befejezése
az 1956-os események miatt. Ké-
sõbb agronómus beosztásba ke-
rült, rendõri felügyelete másfél év
után megszûnt.  Téesz-fõagronó-
musként mezõgazdasági nagy-
üzemet szervezett, ennek átadása
után költözött családjával, két
gyermekével Zalaegerszegre. Itt is

a szakmájában helyezkedett el,
1974-tõl nyugdíjazásáig az AG-
ROBER-nél az agrárberuházások
elõkészítését felügyelte.

1990-ben bekapcsolódik az
egyre mozgalmasabb közéletbe, a
KDNP helyi szervezetének lesz a
tagja, késõbb a megyei elnöke. E
tisztséget 2010 novemberéig látja
el. 1990–1998 között tagja a váro-
si közgyûlésnek, késõbb a mûsza-
ki bizottság tagjaként dolgozott az
önkormányzatban.

Számos kitüntetést, elismerést
kapott: 1991-ben 1956-os Emlék-
érmet, 2000-ben Zalaegerszegért
díjat, 2011-ben a Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkeresztjét.

KOVÁTS ISTVÁNT KÖSZÖNTÖTTÉK

A 90 éves Kováts István Ferenc egykori önkormányzati képvi-
selõt köszöntötte otthonában Balaicz Zoltán polgármester és dr.
Kovács Gábor fõjegyzõ.

Hiphop és már táncolnak is.
Nem is akárkivel, hanem világ-
bajnok táncos edzõvel. A zala-
egerszegi Westside TSE órájára
kukkantottunk be.

– b. k. –

Minden korosztálynak, akár
elõképzettség nélkül ajánlják ezt a
modern táncot, ami egy speciális
edzésként is felfogható. Akár 6
éves kortól lehet próbálkozni, felsõ
korhatár és nemek szerinti megkö-
tés pedig nincs. Az aláfestõ zenék
sem kötöttek, pergõ ritmusuk az
aktuális slágerekbõl való. Kulcsár
Laura, a szombathelyi „anya”
egyesület képviseletében edzi a
fiatalokat immár 3 éve Zalaeger-
szegen. Õ maga 23 éve elkötele-
zettje ennek a dinamikus mozgás-
nak s az idén a világbajnokságot
nyert csapatot erõsítette. Célja, a
három korosztályban edzett részt-
vevõkbõl a zalai megyeszékhe-
lyen is versenycsapatokat felállíta-
ni, és minél nagyobb sikerre vinni.
A munkája eredményességét mu-
tatja, hogy a kezdeti 16-fõs egye-
sületi létszám mára közel 100 fõre

duzzadt. Az eszközigény csekély,
mindössze kényelmes ruha szük-
ségeltetik, s heti két órát kell az
edzésre szánni, s evvel félig le van
tudva a buli is. 

Nyilvánosan is megmutatkozott
már a csoport a város lakóinak.
Legutóbb az AquaCity jótékonysá-
gi napján léptek fel, és az õszi
fesztivál keretében is színpadra
állnak. A versenyidõszak január-
ban indul, szurkolni majd akkor
kell a helyi hiphop-osoknak.

HIPHOPTÁNC

(Folytatás az 1. oldalról.)
Továbbá az ausztriai Klagen-

furtból Markus Geiger önkor-
mányzati képviselõ, a lengyelor-
szági Krosnóból Tomasz Solinski
alpolgármester, a németországi
Marlból Axel Grossel alpolgár-
mester, a szlovéniai Lendváról
Kaszás Mihály alpolgármester, az
erdélyi Marosvásárhelyrõl Cseh
Gábor, a Marosvásárhely–Zala-
egerszeg Baráti Társaság elnöke
és küldöttségeik látogattak Zala-
egerszeg õszi fesztiváljára.

A polgármester hangsúlyozta
a testvérvárosi kapcsolatok fon-
tosságát, a barátságok ápolását.
„Õrizzük a hagyományos európai

értékeket, ami összeköt bennün-
ket a béke és a szolidaritás nevé-
ben” – fogalmazott. A delegációk
vezetõi köszöntõjükben kiemel-
ték Zalaegerszeg fejlõdését, a
több éves, esetenként több évti-
zedes barátságot, a vendégsze-
retetet, a hagyományok ápolását.
Elhangzott: ez a találkozó kiváló
alkalom arra, hogy új barátságok
szövõdjenek, hogy még jobban
megismerjék egymást a testvér-
városok képviselõi és a kapcso-
latok tovább erõsödjenek a gaz-
daság, kultúra és sport területén.
Gratuláltak az elért eredmények-
hez, dicsérve az itt élõk munká-
ját. 

TERÍTÉKEN A VADÁSZAT
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KONFERENCIA

Balaicz Zoltán és Badacsonyi Lajos

A vadászati konferencia résztvevõi.

ORSZÁGOS VADPÖRKÖLT-
ÉS BORFESZTIVÁL



– Bánfi Kati –

Sok szó esik mostanában az ál-
latkínzásról, helytelen állattartás-
ról. De mit tehet az, aki nem elég-
szik meg a fejcsóválással, sajnál-
kozással. 

– A tagjaink önkéntesek, jegy-
zõi támogatással ellenõrzik a he-
lyes állattartást. Állatkínzás esetén
hivatalos bejelentést teszünk, és a
törvényi kereteknek megfelelõen

kezdeményezzük az állattartástól
való eltiltást. Ahol lehet, tanáccsal,
szemléletformálással, anyagi tá-
mogatással segítjük, hogy a kutya
vagy macska az eredeti gazdájá-
nál maradhasson, csak javuljanak
a körülményei. Hiszen nem célunk
az, hogy tovább telítsük a menhe-
lyet, ahogy az sem, hogy a men-
tett kutya helyére újabb kerüljön,
ugyanolyan rossz tartási körülmé-
nyek közé.

– Hogyan találtak egymásra a
tagok és indult az egyesület?

– 2018 decemberében lett hiva-
talos az egyesület. Elõtte Lengyel-
tótiban egy hivatalos kutyamenté-
sen vettünk részt, ott találkoztunk
össze és rájöttünk, hogy jól tud-
nánk együtt dolgozni. Azóta már
70 kutyán segítettünk mi is. 

– Mindezt fõállású munka
mellett. A család mit szól eh-
hez?

– Engem a férjem teljesen támo-
gat ebben, sokszor vállalja a sofõr
szerepét. Nekünk is van kutyánk és
annyira az életünk része, hogy még
a baráti körünk kialakítására is ha-
tással van. De a bejelentõknek is
tudni kell, hogy mi is emberek va-
gyunk, ugyanúgy, mint más, nem
mindig tudunk azonnal menni a hí-
vásra, illetve aki bejelentést tesz,
sok esetben maga is tudna segíte-
ni. A telefonálónak is lehet felelõs-

sége, õ is vállalhat kis idõre segít-
ségnyújtást. De sok esetben félnek,
nem vállalják fel. A legrosszabb pe-
dig az érdektelenség, a szemhu-
nyás. A korábbi mentésekbõl sok
tapasztalatot leszûrtünk. A legfon-
tosabb a gondolkodás megváltoz-
tatása lenne. De az teljesen elkese-
rítõ, amikor nem is értik, hogy mi a
probléma azzal, hogy a kutya elõtt
mondjuk nincs víz, vagy sötét pin-
cében vagy forró hordóban tartják,
vagy egész életében láncon. Ku-
tyát tartani nem kötelezõ, viszont
aki vállalja, annak kötelességei
vannak. A négylábú pénzbe, ener-
giába kerül, és cserébe folyamatos
szeretetet kap a gazdi. 

– Jogszabályokat is bújsz es-
ti olvasmányként?

– Tele az íróasztalom törvények-
kel, iratokkal, amiket folyamatosan
tanulmányozok. Jó tisztában lenni
mindennel, ez kell a határozott fel-

lépéshez, és hogy tudjuk, mikor jo-
gos a bejelentés, mikor várhatunk
megfelelõ reagálást erre.

– És milyen a hivatalos rea-
gálás?

– Változó. Van, ahol azonnal
segítenek, azonnal válaszolnak,
és van, ahol hónapokig sincs reak-
ció, vagy nincsenek tisztában az
oda vonatkozó jogszabállyal, vagy
az adott törvényt mégsem akarják
alkalmazni. Itt is emberek vannak,
az állatokhoz való különbözõ vi-
szonyulással. 

– Részt vettetek augusztus
végén az állatkínzás ellen szer-
vezett demonstráción is. Mit
gondolsz errõl az akcióról?

– Az elsõ lépés a figyelemfelhí-
vás. Aztán reménykedünk, hogy

minél több ember gondolja majd,
hogy gondos gazdának kell lenni,
amit egyébként most is elõír a tör-
vény. A kérdés inkább ennek a mi-
kéntjében van. Mert az egyértel-
mû, hogy a városban fel kell szed-
ni a kutyaürüléket az utcáról. De
az már nem, hogy a kutya inger-
szegény környezetben, pincében,
láncon, egész nap magára hagyva
egy teleken mennyire szenved.

– Falun vagy városban van
több probléma?

– Falun, és fõleg a láncon tar-
tás miatt. 

– Aki szeretne segíteni, mit
tehet?

– Várjuk a csatlakozni kívánó
tagokat az egész megyébõl, illetve
ideiglenes befogadókat, akik fel-
épüléséig helyet biztosítanak a ku-
tyáknak, minden egyéb költséget
az egyesület áll. A tagok feladata
mentésekben való részvétel, örök-
be adott kutyák utánkövetése,
akár kutyaházkészítés is lehet, ha
valaki abban ügyes. 

Az egyesület telefonszáma:
30/686-0639.

A bevezetõben említett útsza-
kaszon 2017-ben a szennyvíz-
gyûjtõ rendszer csõtörését köve-
tõen volt szükség azonnali beavat-
kozásra, akkor 33 méter hosszon
közmûvezetéket, illetve az ahhoz
kapcsolódó mûtárgyakat cserélték
ki. A helyreállítást követõen a
nagymértékû bemosódás és a ta-
lajkonszolidáció miatt csak ideigle-
nesen állíthatták helyre az utat a
szakemberek. Tavaly az E.ON Kö-
zép-dunántúli Gázhálózat Zrt. gáz-
vezeték-kiváltási munkákat vég-
zett, ami az északi oldali járda és a
Tüttõssy utca bevezetõ szakaszá-
nak közlekedését érintette. A köz-
mûkiváltás bontási és ideiglenes
helyreállítási munkáit a zalaeger-
szegi SPRINT Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. végezte. 

Az építési munkák – a megye-
székhelyi LINAKRON Mérnöki Kft.
kiviteli terveire alapozva – idén jú-
nius végétõl folytatódtak. A kivite-
lezést, ahogy a korábbi szennyvíz-
rekonstrukciós munkák esetében,

ezúttal is zalaegerszegi cég, a
Hydrocomp Mélyépítõ Kft. végez-
te. A munka a járdaburkolat és a
kiemelt szegély elbontását köve-
tõen a sérült csapadék-gerinccsa-
torna cseréjével kezdõdött, mint-
egy 120 méter csapadékközmûvet
építettek ki, valamint új szennyfo-
gó kosaras víznyelõ aknákat és rá-

csos fedlappal ellátott tisztítóakná-
kat építettek be. A korábbi szenny-
víz-rekonstrukciós szakaszon kí-
vüli aknák szûkítõit szintén kicse-
rélték, önszintezõ fedlapokkal lát-
ták el, s több mint 100 méteren
építettek be az utat és járdát hatá-
roló kiemelt szegélyeket. 

Mindezt megelõzõen a Kosztolá-
nyi utca és Petõfi utca keresztezõ-
désében, az iskola felõli oldalon, 22
méter hosszon ivóvízvezeték kivál-
tás, tolózár-beépítés, tûzcsapcsere
és több bekötéscsere történt. 

A beruházás lezárásaként, a
terhelésnek megfelelõen, az út
kettõ, a járda egy réteg aszfalt-
burkolatot kapott, s a ROAD-
PIKTOR Forgalomtechnikai és
Útjelfestõ Szolgáltató Kft. munka-
társai felfestették az útburkolati
jeleket. Visszakerültek eredeti he-
lyükre a védõkorlátok mind a Ka-
marák Háza bejárata, mint pedig
a Petõfi-iskola oldalsó bejárata
elé.

Zalaegerszeg önkormányzata
az elmúlt három évben a Petõfi
Sándor utca, Kosztolányi Dezsõ
utca és Tüttõssy Ferenc utca köz-
mû-, út- és járdaépítési munkákra
saját forrásból összesen 50 millió
forintot fordított.
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ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT

ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:
ablakbeépítõ, ács, ács-tetõfedõ, adminisztrátor, állatgondozó, ápoló-gondozó,

árubeszámoló, áruterítõ, autódarus, autószerelõ, bérszámfejtõ és munkaügyi ügyintézõ,
betanított munkás, biztonsági felügyelõ, büfés, call center operátor, CNC-marós,

CNC-esztergályos, CNC-gépkezelõ, csomagoló, cukrász, eladó (többféle területre),
eladó-pénztáros, eladó-raktáros, elektromos karbantartó, elektromûszerész,

épületasztalos, erdészeti gépkezelõ, esztergályos, ételfutár, étkezdei dolgozó,
étkeztetési elõadó-könyvelõ, értékesítõ, faipari gépkezelõ, faipari technikus, fegyveres
biztonsági õr, fejlesztõ pedagógus, felszolgáló, fixture-tervezõ, fémipari segédmunkás,

forgácsoló, gépbeállító operátor, gépészmérnök, gépkezelõ, gépkocsivezetõ (B vagy C
vagy CE kategóriás), géplakatos, grafikus, gyártástechnológus, gyermekfelügyelõ,

hegesztõ, hidegburkoló, homlokzatszigetelõ, hulladékválogató, irodai munkatárs, javító,
juniormenedzser, kábeldobalkatrész-gyártó, karbantartó, karbantartó lakatos, karosszéria-

lakatos, kárpitos, kereskedelmi asszisztens, kereskedelmi ügyintézõ, konyhai kisegítõ,
koordinátafúrógép-kezelõ, kõmûves, könyvelési és számlázási munkatárs, külsõ
homlokzatszínezõ-festõ, lakatos, marós, motorfûrész-kezelõ, mûszaki ügyintézõ,

mûszerész, nehézgépkezelõ, nevelõtanár, nyílászáró-beépítõ, nyomdai csomagoló,
operátor, pályamunkás, párnagyártó, pék, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintézõ,

pincér, pizzaszakács, pszichológus, pultos, rakodó, raktáros, raktáros-targoncás,
recepciós,  segédmunkás, sorfeltöltõ, stancagépkezelõ, supplier quality engineer,

szabó-varró, szakács, személyi edzõ, szerelõ, szerkezetlakatos, szervizes, szobafestõ,
takarító, targoncavezetõ, tb-, bér- és munkaügyi ügyintézõ, tekercselõ, termékleszedõ,

területi képviselõ, temetõi dolgozó, titkárnõ, udvari munkás, ügyintézõ, varrónõ,
vasbetonszerelõ, villanyszerelõ, víz-gáz és központifûtés-szerelõ, wellnesgépész

További részletek: vmp.munka.hu.
• Hasznos információk: www.paktumportal.hu

ÉRDEKLÕDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL:

Kontakt Nonprofit Kft. Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) Iroda
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44. Tel.: 92/549-172, 

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal

Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály

Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.

Tel: 92/549-480, 
ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök:

8.00–12.00, 13.00–15.00, péntek: 8.00–12.00
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– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program

Zalaegerszeg megyei jogú városban

Befejezõdött a Petõfi Sándor utca Kosztolányi Dezsõ és Tüt-
tõssy Ferenc utca közötti szakaszának felújítása, múlt héten is-
mét birtokba vehették azt a közlekedõk. Ezzel egy több szakasz-
ból álló felújítássorozat ért véget. 

BEFEJEZÕDÖTT A PETÕFI UTCA FELÚJÍTÁSA

Kezdeményezni fogják az épít-
ményadó megszüntetését, biztosí-
tani szeretnék, hogy szombaton
legyen ingyenes a parkolás. A kór-
ház körüli parkolás gondjait úgy ol-
danák meg, hogy az elsõ két óra
ingyenes lenne, és csak utána kel-
lene fizetni. Fontos számukra,
hangzott el, hogy a szakképzett
munkaerõt Zalaegerszegen tart-
sák, a fiatalok ne menjenek kül-
földre dolgozni.

A Mi Hazánk képviselõjelöltjei:
Tuboly Ferenc gépésztechnikus
(1-es vk.), Gál András üzletveze-

tõ (2-es vk.), Tóth Krisztián ren-
dezvényszervezõ vállalkozó (3-as
vk.), Farkas Attila politológus
(4-es vk.), Kiss Ferenc közgaz-
dász (5-ös vk.), Reman Ervin vál-
lalkozó (6-os vk.), Kocza Zsolt
Józsefné vállalkozásvezetõ (7-es
vk.), Kemes Lajos vállalkozásve-
zetõ (8-as vk.), Takáts Pál keres-
kedelmi vezetõ (9-es vk.), Kocza
Zsolt vállalkozó (10-es vk.), Kollár
Viktor Kristóf informatikus (11-es
vk.), dr. Kemes-Teleky Noémi
egészségügyi orvos szakértõ
(12-es vk.).

Sajtótájékoztató keretében mutatta be az önkormányzati vá-
lasztásokon induló jelöltjeit a Mi Hazánk Mozgalom zalaegerszegi
szervezete. Mint Kiss Ferenc polgármesterjelölt mondta, három
fontos célt tûztek ki, melyeket szeretnének megvalósítani, amen-
nyiben bekerülnek a városi közgyûlésbe.

A MI HAZÁNK JELÖLTJEI

LELKI ELSÕSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT: 116-123

IDEIGLENES BEFOGADÓKAT KERESNEK
CIVIL ÁLLATMENTÕK ZALÁBAN IS

Megyei szintû feladatellátással és tagsággal fél éve Civil Állat-
védõ Egyesület alakult Zalaegerszegen. Tevékenységükrõl, eddi-
gi tapasztalataikról kérdeztük Ács Anita elnököt.

Ács Anita (balról a második) és az elnökség tagjai.



Öt bérletes elõadással és egy
babaelõadással készül a
2019/20-as évadra a Griff Báb-
színház. A következõ hónapok
aktualitásairól Szûcs István
igazgató beszélt az évadnyitó
társulati ülésen. Az eseményen
Vigh László országgyûlési kép-
viselõ és Balaicz Zoltán polgár-
mester is részt vett.

– pet –

Az igazgató elmondta: az éva-
dot úgy állították össze, hogy sok-
színû legyen, és az óvodásoktól az
iskolásokig mindenki találjon ma-
gának kedvére való mesét. Az elsõ
bemutatóra szeptember 21-én ke-
rül sor, ekkor a Dániel András tör-
ténetébõl színpadra állított Boszor-
kányok a Bármi utcából címû elõ-
adást láthatják a nézõk. Október-
ben egy örök kedvenc, Tamkó Si-
rató Károly Ecki, Becki, Tengerecki
címû meséje kerül színre, novem-
berben pedig – már a karácsony-
várás jegyében – A Hókirálynõ cí-
mû Andersen-klasszikus. Utóbbi-
nak zalai vonatkozása is van, hi-
szen a mesét Szálinger Balázs ál-
lította színpadra. Az elõadást pe-
dig a Hevesi Sándor Színház mû-
vésze, Mihály Péter rendezi.

Az évad során egy másik An-
dersen-mese is bemutatásra ke-
rül; A kis hableányt Bartal Kiss Ri-

ta, a bábszínház mûvészeti veze-
tõje rendezi. Ezenkívül egy bábos
táncjátékot (Eltáncolt cipellõk) is
láthat majd a közönség. Utóbbinak
szintén van helyi vonatkozása, hi-
szen rendezõje a Zalai Táncegyüt-
tes egykori tagja, Fitos Dezsõ, il-
letve felesége, Kocsis Enikõ
(mindketten Harangozó-díjas nép-
táncosok) lesz. A repertoáron lesz
két vendégelõadás is: a szombat-
helyi bábszínház A hazudós egér
címû Lázár Ervin-darabot, a
veszprémiek pedig Timo Parvela
Miú és Vau címû meséjét hozzák
el Zalaegerszegre. Az Aprók szín-
házában pedig Cirkuszoló címmel

készül új babaelõadás. Év végétõl
folytatódnak a felnõtteknek szóló,
esti bábelõadások is. 

Szûcs István bemutatta a társu-
lat két új tagját: Csepregi Napsu-
gár és Lajhó Máté bábszínészek
erõsítik az idei évtõl a csapatot. El-
hangzott: a Moha és Páfrány elõ-
adásukkal Veszprémben vendé-
geskednek majd. Pályázati forrás-
ból pedig szeretnének két erdélyi
bábszínházi elõadást Zalaeger-
szegen vendégül látni. Az igazga-
tó jelezte: egy bábszínészi státu-
szuk jelenleg betöltetlen, a hiányt
vendég elõadókkal pótolják az
évad során.

– pet-

A városháza mini kiállítóterébe
négy pohár (három likõrös- és egy
borospohár) valamint egy kancsó
került, melyek fújt üvegbõl készül-
tek. A 19. századi tárgyak az egy-
kori vétyemi huta (üvegkészítõ mû-
hely) maradványai alól kerültek elõ
1979-ben. A középkori Vétyem falu
helyén 1806-tól hetven éven ke-
resztül mûködött huta, amelynek
emlékét az egyházi és levéltári do-
kumentumok mellett a környék folk-
lórhagyománya is megõrizte. A za-
lai huta kemencéjét régészeti ása-
tással is dokumentálták a hetvenes
évek végén. Az elõkerült üveg-
anyag között színes és színtelení-
tett használati tárgyak, öblös- és
síküvegek egyaránt szerepeltek.

A vétyemi termékeket a Göcse-
ji Múzeum gyûjteménye õrzi.
Ezekbõl mutat be néhányat – köz-
tük egy „szarkalábnak” nevezett
apró pálinkáspoharat – a mostani
kiállítás. A tárgyakat Dömötör And-
rea gyûjteménykezelõ, valamint
Horváth Imre restaurátor helyezte
el dr. Kostyál László mûvészettör-
ténész jelenlétében.

Késõbb a megyeháza vitrinje is
új tárgyat kapott: ide egy koron-
golt, grafittal kevert agyagból ké-
szült csupor került. Az edény a
kelta hétköznapok emlékét idézi
meg.

A Hónap mûtárgya sorozatot
idén áprilisban indította újra a mú-
zeum azzal a céllal, hogy kétha-
vonta más-más tárgyakat mutas-
sanak be a nagyközönségnek

olyan forgalmas helyszíneken,
mint a városháza és a kormányhi-
vatal. A Göcseji Múzeum gyûjte-
ményébõl származó becses dara-
bok mellé minden alkalommal rö-
vid ismeretterjesztõ szöveget is ki-
helyeznek.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az igazgató elárulta: feszítet-

tebb munkatempóra és hosszabb
évadra van kilátás ebben a sze-
zonban.

A színház – Kiss Ernõ színmû-
vész koordinálásával – csatlako-
zott az országos Magyar dráma
napjához is. Ennek apropóján,
szeptember 21-én, a Színházak

éjszkáján egy olyan videót mutat-
nak be országosan, melyben a
fõvárosi és a vidéki színházak
tagjai mondatonként adják elõ Az
ember tragédiáját. A zalaeger-
szegi társulatból huszonketten
vesznek részt Az ember tragédiá-
ja 2019 projektben. A cél az,
hogy a teljes Madách-mû, egyet-
len videófilmben, a lehetõ leg-

több színház és színész bevoná-
sával szólaljon meg.

Az évadnyitó ülésen sor ke-
rült a törzsgárdajutalmak átadá-
sára is. Besenczi Árpád azokat
szólította a színpadhoz, akik öt-,
tíz-, tizenöt-, húsz-, huszonöt-,
harminc, vagy harmincöt éve
vannak közalkalmazotti státusz-
ban. 

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhöz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30 nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 2. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.30–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 7. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

RÉGI LIKÕRÖSPOHARAK A VÁROSHÁZÁN
19. SZÁZADI ÜVEGEK A HÓNAP MÛTÁRGYAI

Folytatódott a Göcseji Múzeum A hónap mûtárgya sorozata. A
napokban új „kincsek” kerültek a polgármesteri hivatal és némi
kihagyás után a megyeháza, illetve kormányhivatal aulájának vit-
rinjeibe is.

ÉVADNYITÓ MIKROBUSZOKKAL
FESZÍTETTEBB MUNKA A SZÍNHÁZBAN

INDUL A BÁBSZÍNHÁZI ÉVAD
KLASSZIKUS MESÉK A REPERTOÁRON

– pP –

A külsõ homlokzati munkákkal
szinte teljesen végeztek a szakem-
berek, az épület körüli állványzatot
elbontották. A nyári színházi sze-
zon lezárultával pedig megkezdõd-
hetett a belsõ, udvari rész felújítása
is.

Mint arról már korábban beszá-
moltunk, a Modern Városok Prog-
ram keretében megvalósuló re-
konstrukció érintette a kvártélyház-

hoz szervesen kapcsolódó levéltár
épületét is. Az épületkomplexum
két házszám alatt szerepel, két kü-
lönbözõ idõszakban is épült (a le-
véltár épülete 1891-ben épült fel,
külön bejárattal), így a felújítás so-
rán eltérõ, ám egymással harmoni-
záló színeket kaptak. 

A felújítási munkák terveit Lász-
ló Ildikó építész készítette. Mint azt
lapunk érdeklõdésére elmondta: a

kvártélyház épülete végül piszkos-
fehér, a levéltár épülete pedig egy
visszafogottabb, pasztell zöld színt
kapott. A rekonstrukció során a nyí-
lászárókat is korhû szerkezetûre
cserélték. Az ablakkeretek hófehér
színt kaptak. Az építész hozzátette:
a barokkra jellemzõ volt, hogy az
ablakok külsõ szárnya kifelé nyílt, a
kvártélyház felújításánál is ezt a
szempontot vették figyelembe. Ki-
emelte azt is, hogy az épületegyüt-
tes lábazata szellõzõ anyagból,

gazdagbányai mészkõbõl készült.
(Ottjártunkkor még a hátsó rész lá-
bazatán dolgoztak a kivitelezõk.)

A rekonstrukcióval mind a kvár-
télyház, mind a levéltár épületén ta-
lálható homlokzati díszek is javítás-
ra, felújításra kerültek; köztük a le-
véltáron látható oroszlánfejek és a
bejárat felett lévõ szoborcsoport is.
Utóbbi plasztika két õrangyalt ábrá-
zol, Zala vármegye címerével. A

restaurálást egy fiatal szobrász,
Tompa János Csaba végezte el.
Lapunknak korábban úgy nyilatko-
zott: mivel az eredeti alkotás na-
gyon rossz állapotban volt, egyedi
gipszminta alapján, szilikon öntõ-
formában, szálerõsítéses finom be-
tonból, szinte újra kellett formáznia
az egész mûvet. Reményei szerint
idõtálló megoldás született.

Mivel a Zalaegerszegi Városvé-
dõ Egyesület ülésein többször is té-
ma volt a kvártélyház felújítása,
megkerestük Czeglédy András épí-
tészt, a civil szervezet elnökét,
hogy mennyire elégedett az ered-
ménnyel. Mint fogalmazott: jó be-
nyomást kelt az épületegyüttes. Ér-
tékmegõrzõ megoldások születtek,
és az anyaghasználaton is látszik,
hogy minõségi munkát végeztek a
szakemberek. A színválasztást ille-
tõen hozzátette: szép, kellemes
mind a kvártélyház, mind a levéltár
épületének színezése, bár a pisz-
kosfehér homlokzati színt túlságo-
san visszafogottnak érzi. Szerinte
ennyire nem volt azért szerény a
barokk stílus! Úgy véli, hogy talán a
településképi rendeletbe foglalt
színhasználati szabályok miatt vá-
lasztanak visszafogottabb árnyala-
tokat a tervezõk.

A városvédõk elnöke összessé-
gében azonban elégedett. Mint
mondta: örvendetes, hogy megtör-
tént a kvártélyház és a levéltár
homlokzatának rekonstrukciója.
Annál is inkább, mert a korábbi
Széchenyi és Kazinczy téri felújítá-
sokkal (például plébániahivatal,
Arany Bárány) egy rendezett, har-
monikus képet kezd mutatni a bel-
város és annak régi épületei.

MEGÚJULT A KVÁRTÉLYHÁZ HOMLOKZATA
KIFELÉ NYÍLÓ ABLAKOK, VISSZAFOGOTT SZÍNEK

Már nemcsak elölrõl, hanem oldalról, sõt hátulról is érdemes
megnézni a kvártélyház épületét, hiszen az elmúlt hónapokban
megújult az 1765-ben – eredetileg katonák elszállásolására – ké-
szült épület.
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SENIOR AKADÉMIA
2019–2020 õszi félév

PROGRAM
2019. SZEPTEMBER 19.

12.00–14.00 Beiratkozás
14.00–14.20 Ünnepélyes megnyitó 

Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, kiemelt
projektek igazgatója
Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi
Tanács elnöke 
Dr. Gubán Miklós – Budapesti Gazdasági Egyetem
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja

14.20–15.10 Fehér Piroska tanár, life coach, tréner
Színezd újra – nyugdíjas évek másképp

15.10–15.30 Szünet
15.30–16.20 Tóth Szilvia közgazdász, business coach

Önkéntesség – közösségépítés – belsõ motiváció

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI

RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91. Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1. Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8. Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6. Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. út 2. Tel.: 06-30/422-6162
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1. Tel.: 06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszett-
ség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-tõl a 4 hó-
naposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez  a feltétele a veszettség el-
leni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljá-
rást von maga után.

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2019. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:
ANDRÁSHIDA (Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett)

2019. 09. 25. 8.00– 9.00 óra

BAZITA (templom melletti presszó) 2019. 09. 28. 8.00– 9.00 óra

BECSALI (Csáfordi forduló) 2019. 09. 28. 9.30–10.00 óra

KISBÜKK-dûlõ 2019. 09. 28. 10.15–10.30 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2019. 09. 28. 11.00–12.00 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2019. 09. 14. 9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca) 2019. 09. 14. 8.30– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2019. 09. 14. 10.30–11.00 óra

ZALABESENYÕ 2019. 10. 05. 8.30–10.00 óra

ZALAEGERSZEG-ERZSÉBETHEGY

ÖREGHEGY 2019. 09. 20. 14.30–15.30 óra

ÚJHEGY 2019. 09. 20. 15.40–16.00 óra

TISZTELT VÁSÁRLÓK!
A zalaegerszegi sportcsarnok elõtti tér felújítása miatt a havi

országos vásáron azon a területen árusítók ideiglenesen a Zala
Pláza déli és keleti parkolójában várják kedves vásárlóikat!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. OKTÓBER 4. (PÉNTEK)

További részletek: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Landorhegyi u. 32.

VIII/50. 55 2
elõszoba, konyha, élés-

kamra, fürdõszoba,
WC, loggia

össz-
komfortos

452 24.860 24.750 49.610

Baross Gábor u. 23. B/4.

IV/17. 57 2
elõszoba, konyha,

kamra, fürdõszoba,
WC, loggia

komfortos 389 22.173 25.650 47.823 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakások megtekinthetõk az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.

2019. OKTÓBER 4. (PÉNTEK)
További részletek: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

III/48. 41 1,5
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
242 8.228

III/54. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
242 8.228 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. OKTÓBER 4. (PÉNTEK)

További részletek: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Kossuth Lajos u. 36–38.

III/1. 48 2
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, erkély

össz-
komfortos

772 37.056 21.600 58.656

Kosztolányi tér 3/A

I/2. 55 2 
elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC, loggia

komfortos 772 42.460 24.750 67.210



Újabb reklámmegállapodást
kötött a Zalakerámia ZTE KK
NB I-es férfi kosárlabdacsapa-
tának vezetése. A szerzõdést
Péter Ágota, a támogató Flex
Magyarország alelnöke és Stá-
rics Kornél, a klub ügyvezetõje
írta alá.

Péter Ágota hangsúlyozta,
hogy a megállapodás hosszabb
távra szól, ami azt jelenti, hogy
bíznak a csapatban. Tíz éve volt
bajnok a zalai csapat, reméli,
újabb sikerekben lehetnek társak.

Majd elmondta, hogy a Flex
egy olyan multinacionális és
multikulturális vállalat, amely több
mint négy földrészen, 30 ország-
ban, 200 ezer alkalmazottal dolgo-
zik. Zalaegerszegen 25 éve, 3000
dolgozóval mûködnek. Folyamato-
san, évek óta vissza akarnak adni,
és vissza is adnak annak a közös-
ségnek, ahol élnek és dolgoznak. 

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy egy héttel ezelõtt
egy egerszegi székhelyû cég állt
be a kosárlabdázók mögé, amit
most követ egy multinacionális vál-
lalkozás. A Flex már hosszú ideje
jelen van a város életében, nem-
csak, mint munkáltató, hanem mint
különbözõ események szponzora.

Stárics Kornél elmondta, hogy
a Flex 1997-tõl van jelen a város-
ban. Fennállása során már több-
ször segítette a kosárlabdázókat.

A mostani szponzoráció viszont az
eddigi legjelentõsebb, mivel há-
rom évre szól.

Dr. Gyimesi Endre, a zalaiak
társadalmi elnöke elmondta, hogy

polgármestersége idején hosszú
tárgyalásokat folytatott, hogy a
Flex Egerszegre kerüljön, de meg-
érte, mivel a cég aktívan bekap-
csolódik a város életébe.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Nyíregyházi TK–ZTK FMVas 1:7 (3563-3652)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Nyíregyháza.

ZTE ZÁÉV TK–BKV Elõre 7:1 (3424-3142)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Pápai ELC-Nyárád–ZTE FC 3-3 (2-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Pápa.

Helsa Andráshida TE–Szepetnek SE  1-1 (1-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

Horváth-MÉH Kiskanizsa–Tarr Andráshida SC 0-6 (0-2)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nagykanizsa.

A Dr. Spiriev Bojidar által ké-
szített IAAF-pontértéktáblázat
alapján a Magyar Szuper Liga
döntõn a legjobb férfi- illetve nõi
eredményt elérõ atléták elnyerik a
Magyar Szuper Liga abszolút
gyõztese címet. 2019-ben a finálé
abszolút nyertese a férfiaknál az
ismét vb-szinten belül futó Szûcs
Valdó lett.

A versenyen Veiland Violetta is
jól szerepelt. A Zalaszám ZAC at-
létája a két felnõtt magyar bajnoki
ezüst után most a Szuper Liga
döntõben is 2. lett súlylökésben, il-
letve diszkoszvetésben 38,88 m-es
dobással a 7. helyen végzett.

* * *
A serdülõ szuper liga döntõjét a

felnõttekével egy idõben rendezte
a MASZ Budapesten.

Pár héttel ezelõtt a korosztály
országos bajnokságán Röszler
Dóra, a Zalaszám ZAC tehetséges
gátfutója hibás rajt miatt nem tudta

megnyerni a várt érmet. Most
azonban a 80 m-es gátfutás elõfu-
tamában és a döntõben is maga-
biztos gyõzelmet aratott. Idõered-
ménye: 12,21 mp. A másik zala-

egerszegi fiatal – Kerkai Bence –
diszkoszvetésben ért el döntõs he-
lyezést. 41,34 m-es dobással 6.
lett.

SZÛCS VALDÓ A SZUPER
LIGA ABSZOLÚT GYÕZTESE

Színvonalas versenyeket hozott a 6. Atlétikai Magyar Szuper
Liga és a 3. Atlétikai Serdülõ Magyar Liga döntõje. Szûcs Valdó
(Zalaszám ZAC) nagyszerû idei eredményeit megkoronázva a Ma-
gyar Szuper Liga döntõjében kiváló, 13,43 mp-es teljesítménnyel
rajt-cél gyõzelmet aratott 110 m gáton.

A FLEX IS A TÁMOGATÓK KÖZÖTT

Volt olyan idõszak, amikor
négy napon át tartott  a torna. Má-
ra csökkent a létszám, mivel a
csapatok többsége saját felkészü-
lési tornáját rendezi meg. Az el-
múlt öt évtized során mindig ott
volt a szervezõk sorában dr. Villá-
nyi Antal, a megyei kosárlabda-
szövetség elnöke, akinek neve
összeforrt a Göcsej Kupával. A je-
les sportvezetõnek idén is jó csa-
patokat sikerült Zalaegerszegre
csábítania. A férfiaknál és a nõknél
egyaránt négy csapat lép pályára,
köztük két egerszegi, a

Zalakerámia ZTE férfi-, a ZTE
NKK nõi együttese. A férfiaknál
még a BSC Raiffeisen Fürstenfeld
Panthers osztrák, a BK Levicki
Patrioti szlovák és a Sopron KC
lép parkettre. A nõknél a ZTE KK,
a svéd Lulea Basket – amely indul
az Európa-kupában – és két kivá-
ló magyar együttes, az Atomerõ-
mû Szekszárd és az UNI Gyõr
MÉLY ÚT mérkõzik meg egymás-
sal.
AZ 50. GÖCSEJ KUPA MÛSORA:
Szeptember 13. (péntek),
11.00: Szekszárd–Gyõr,

13.15: Fürstenfeld–Sopron KC,
15.30: ZTE NKK–Lulea Basket,
17.30: Megnyitó,
19.00: ZTE KK–Levicki.
Szeptember 14. (szombat).
11.00: Gyõr–Lulea Basket, 
13.15: Fürstenfeld–Levicki, 
15.30: ZTE NKK–Szekszárd, 
17.45: Sopron KC–ZTE KK.
Szeptember15. (vasárnap).
10.00: ZTE NKK–Gyõr,
12.00: Szekszárd–Lulea Basket, 
13.45: Eredményhirdetés (nõk),
14.15: Levicki–Sopron KC, 
16.30: ZTE KK–Fürstenfeld,
18.00: Eredményhirdetés (fér-
fiak). 

Valamennyi mérkõzésre a
Zalakerámia Sport- és Rendez-
vénycsarnokban kerül sor.

MÁR ÖTVENEDIK ÉVE
RANGOS MEZÕNY A FOREST HUNGARY GÖCSEJ KUPÁN
Fél évszázados születésnapját ünnepelheti a kosárlabda Gö-

csej Kupa, amely az elmúlt öt évtized során az ország egyik leg-
rangosabb felkészülési tornájává nõtte ki magát. Az idei év név-
adó szponzora a Forest Hungary.

Balaicz Zoltán polgármester a
önkormányzati tulajdonú klub kép-
viseletében örömét fejezte ki,
hogy ez a megállapodás létrejött,
a mivel fontos, hogy a tulajdonos
mellett mások is odaálljanak a
csapat mellé. A Szabadics Zrt.
már hosszú ideje jelen van Zala-
egerszegen, a sport mellett az
egészségügyet és a kultúrát is tá-
mogatják. Balaicz Zoltán köszö-
netet mondott újabb anyagi áldo-
zatvállalásukért. 

Kovács Tamás, a Szabadics
Zrt. vezérigazgatója megítélése
szerint, ha nem is lesz mindenki-
bõl profi kosaras, hanem „csupán”
mozgást kedvelõ ember, aki sze-
retné megõrizni egészségét, fo-
rintjaik már akkor is jól hasznosul-
tak. Annak a véleményének is
hangot adott, hogy egy cég
hosszú távon csak akkor tud ered-

ményes maradni, ha nyereségébõl
visszaforgat oda, ahol mûködik. 

Stárics Kornél, a ZTE KK ügyve-
zetõje köszönetet mondott a támo-
gatásért. Az anyagi segítség azt je-

lenti, hogy szilárdabb lett a klub
pénzügyi helyzete, s merészebb
célokat tûzhetnek a csapat elé. 

Dr. Gyimesi Endre, a ZTE társa-
dalmi elnöke fontosnak nevezte a

támogatást, amivel így merészebb
célokat is elérhet a ZTE KK. Idén
alapcél a bajnokságban a legjobb
nyolcba kerülés, de az elsõ ötbe ju-
tást sem tartja lehetetlennek. 

AZ EREDMÉNYESEBB SZEREPLÉS ÉRDEKÉBEN
A SZABADICS ZRT. A SEGÍTI A FÉRFI KOSARASOKAT

Három évre szóló reklámszerzõdést kötött egymással a
Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárlabdacsapata és a Sza-
badics Zrt. A szerzõdés létrejöttét az egerszegi városházán sajtó-
tájékoztatón jelentették be. 

– Nagy megtiszteltetés, hogy
egy ilyen nagy múltú klubnál hosz-
szú távon számolnak velem – han-
goztatta Bedi Bence. – Abban is
reménykedem, hogy a ZTE hosszú
távon is az élvonalban marad. A
hosszabbítást mindketten akartuk 

– Ha mindkét fél kezdemé-
nyezi a kontraktus meghosz-
szabbítását, általában jobb szer-
zõdést kap a játékos. Nálad is
így történt?  

– Igen, jobb anyagi kondíciók-
kal rendelkezõ szerzõdést írtam
alá.  

– A bajnoki rajt elõtt a veze-
tõk hangsúlyozták, nagy kér-
dés, hogy az NB II-es csapatból
kik tudják megugorni az NB  I-es
szintet. Eddig úgy néz ki, neked
sikerült…

– Már a tavalyi idény során a
csapat egy része készült az NB I-es
tagságra.  Úgy vélem, velem

együtt több játékosnak sikerült fel-
nõnie a feladathoz. Bizonyítja ezt,
hogy játékban még a vesztes mér-
kõzéseken is partiban voltunk el-
lenfeleinkkel.  

– Megtapasztaltad az élvona-
lat... Mennyire más itt a játék?  

– Az NB I-ben sokkal gyorsabb
a játék, a csapatok jól összetarta-
nak. A labdarúgók technikásab-
bak, ügyesebbek, taktikailag éret-
tebbek. Ha valaki hibázik, azt kö-
nyörtelenül kihasználják az ellen-
felek. 

– A szaksajtóban, az írott és
elektronikus médiában a ZTE-t
nem sorolják a kiesõjelöltek kö-
zé. Reális ez az értékelés?

– Az eddig mutatott játékunk
alapján nem szeretnénk a kiesés
ellen küzdeni. Remélem, elöl is ja-
vul a helyzetkihasználásunk, s ak-
kor tényleg többre lehetünk képe-
sek, mint a bentmaradás kiharco-
lása. 

– Mi várható a folytatásban? 
– Bár Diósgyõrben edzõváltás

történt, mindenképpen a 3 pontért
utazunk. A Fradi elleni elmaradt ta-
lálkozón sem feltartott kézzel lé-
pünk pályára. Mentálisan is erõs a
csapat, az elsõ két forduló után
nem roppantunk össze, két bal-
szerencsés vereség után biztosan
vertük a Kaposvárt. Eredményes
folytatást remélek magunktól.

NEM A KIESÉS ELLEN KÜZDENÉNEK
HOSSZABBÍTOTT A ZTE SAJÁT NEVELÉSÛ JÁTÉKOSA

Jól teljesített az NB I-ben Bedi Bence, a ZTE saját nevelésû já-
tékosa. Gólt szerzett, gólpasszt adott, nem csoda tehát, hogy új
szerzõdést ajánlottak neki. A középpályás 2022-ig meghosszab-
bította szerzõdését a klubbal. 

– A bentmaradásnak nagyon
örültünk – tekintett vissza az el-
múlt idényre Balogh Beatrix edzõ.
– A 10. helyen zártunk,  a pályán
harcoltuk ki, nem az asztal mellett.
Remek tavaszi idényünkkel ala-
poztuk meg, hogy ismét az NB II-
ben indulhassunk. A lendület nem
hagyott alább a nyár során sem,
július közepétõl egyéni edzésterv
alapján készültek a lányok.
Augusztus 5-tõl közösen folytattuk
a gyakorlást. A felnõtt játékosaink
továbbra is heti két, az ifjúsági ko-
rúak közül, akik a felnõttcsapatban
is szerepeltek, heti három trénin-
gen vettek részt.  

– Mennyire alakult át a
játékoskeret?

– A kapusposztról Mikolics
Andrea távozott, egy ideig szüne-

telteti a kézilabdázást.  Helyét a
kapuban Becze Tünde foglalja el.
Béres Eszter Szombathelyre iga-

zolt, de bízunk benne, hogy kettõs
igazolással még játszhat nálunk,
bár ez még nem biztos. Érkezett
Borbély Lili Marcaliból. Egersze-
gen  az egészségügyi fõiskolán ta-
nul tovább, így került hozzánk.

– Milyen idényre számít?
– Az átszervezések miatt erõsö-

dött a csoportunk. Itt szerepel az
NB I-es Fehérvár utánpótláscsapa-
ta. A másik újonc az Ajka Veszp-
rém megyébõl, õk is jól erõsítettek.
A többiek azok a csapatok, ame-
lyekkel eddig is játszottunk. Az idei
bajnokságban sem lehet más cé-
lunk, mint a bentmaradás kiharco-
lása. A célkitûzésünk, akkor sike-
rülhet, ha a felnõtt játékosaink mel-
lé felnõnek a fiatalok.

– Hol kezdik az idényt?
– A Mosonmagyaróvár U–22-es

csapatának vendégei leszünk. Ta-
valy jó kis mérkõzést játszottunk
ellenük, csak a találkozó utolsó 10
percében kerekedtek fölénk. Idén
is bízom a tisztes helytállásban.

KISEBB VÁLTOZÁSOK A KERETBEN
IDÉN IS A BENTMARADÁS A CÉL AZ EGERSZEGI KK-NÁL
A pályán harcolta ki a bentmaradást az NB II-ben az Egerszegi

KK nõi kézilabdacsapata. A lányok ismét az Északnyugati cso-
portba nyertek besorolást, az idei bajnokságban is a bentmara-
dás az elsõdleges cél.

Fotó: Jóna István



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. 09. 25,, 26. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2019. 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!

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. 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

BEJELENTKEZÉS:

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

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

• 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!


