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EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE KÖZÖS NEVEZÕ: SZERETÜNK ITT ÉLNI
ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉS – KÖSZÖNET A BIZALOMÉRT
– ALPOLGÁRMESTEREK: GECSE PÉTER, BALI ZOLTÁN ÉS DR. VADVÁRI TIBOR

A polgármester hozzátette: „Az
õ példájuk tanít meg minket arra,
hogy nem elég kiállni a véleményünkért, hanem arra is képesnek
kell lennünk, hogy háttérbe szorítsuk az egyéni érdekeinket és a közösséget, a nemzetet, a hazát szolgáljuk”.
A zalaegerszegi eseményeket is
felidézve, emlékeztetett: Zalaegerszegre október 26-án ért el a forra-

dalom hulláma, amikor a reggeli
órákban tüntetni kezdtek a fiatalok.
A tömeg sok ezresre duzzadt, és
több helyszín érintése után értek az
Ady utcai pártbizottság épületéhez,
és Dénes István elsõ titkár lemondását követelték. Ekkor sortûz dördült a pártházból, Németh Imrét és
Telenkó Jánost halálos találat érte,
több tucat ember megsebesült.
(Folytatás a 3. oldalon.)

DEÁK FERENC SZÜLETÉSNAPJÁN

 Deák Ferenc születésének 216. évfordulójára emlékeztek október 17-én Zalaegerszegen, a róla elnevezett téren. A haza bölcsének születésnapján immár három évtizede szerveznek koszorúzással egybekötött ünnepséget a Deák-szobornál.
– pet –
Idén a hagyományokhoz híven
a Zrínyi Miklós Gimnázium, a
Deák-szakközépiskola valamint a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár közös szervezésében
zajlott a megemlékezés. Az eseményen ezenkívül részt vett dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
Balaicz Zoltán polgármester és
több intézmény és civil szervezet
képviselõje.
Mint azt Kiss Gábor könyvtárigazgató ünnepi beszédében kiemelte: idén nemcsak Deák születésnapjáról emlékezünk meg, hanem az 1839–40-es országgyûlés
kezdetének 170. évfordulójáról is.
Ez azért fontos dátum, mert fordulópontot jelentett Deák Ferenc és
a reformpártiak életében. Bár az
udvar le akart számolni a reformmozgalmakkal, az országgyûlésben az volt a kérdés, hogy hogyan

lehet visszaállítani a jogállamiságot, a bírói függetlenséget és a
szólásszabadságot, követelték továbbá a politikai elítéltek szabadon bocsájtását is. A törekvéseket
az udvar nyomása ellenére mindvégig sikerült napirenden tartani,
sõt a foglyokat végül szabadon engedték. További eredmény volt,
hogy bõvült a magyar nyelv közéleti használatának köre is.
A Deák téri ünnepségen idén a
Zrínyi-gimnázium diákjai és énekkara közremûködött. Hegyi Benedek Tamás (12. A) tolmácsolásában részlet hangzott el Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban címû mûvébõl. Deák Ferenc
„a szólásszabadság sérelmérõl”
szóló, 1839-es országgyûlési beszédébõl pedig Weinhoffer Péter
Tibor (11. B) olvasott fel részleteket.
A megemlékezés koszorúzással zárult.

„Az urnák zárásával véget ért a
politikai kampány, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül minden
zalaegerszegi lakos képviselete a
feladatunk. Nincsenek jobboldali,
vagy baloldali polgárok, csak zalaegerszegi polgárok vannak, akikért összefogva, együttes erõvel
kell dolgoznunk a következõ öt
esztendõben. A közös nevezõ,
hogy szeretünk itt élni, szeretjük
ezt a várost” – fogalmazott a polgármester.
Zalaegerszeg egy erõs és versenyképes megyeszékhely. Ennek
megfelelõ oktatást, egészségügyet,
közbiztonságot, utakat, járdákat, intézményeket, közösségi tereket,
sport- és kulturális életet, valamint
magas színvonalú közszolgáltatásokat érdemel, hangzott el. A polgármesteri program alapja a Zalaegerszeg 2030 címet viselõ szakmai anyag, melyben a korrektség
jegyében csak valóban megvalósítható célokat tûztek ki. A nagyberuházások elindítása után még több

figyelem irányulhat az emberek
mindennapjait érintõ dolgokra. Utakat, járdákat, kerékpárutakat, parkokat és játszótereket kell megújítanunk, építenünk. A tömegközlekedés fejlesztésével, az egészségügyi intézmények további modernizációjával, a szociális intézmények
felújítási programjának folytatásával, a környezetvédelem elõtérbe
helyezésével az a cél, hogy Zalaegerszeg elsõsorban az itt élõk igényeit szolgálja, még élhetõbb, még
otthonosabb legyen.
(Folytatás a 3. oldalon.)

SZERETNÉL NÉMETÜL BESZÉLNI vagy német nyelvterületen dolgozni, de
nem mersz megszólalni? Én megtanítalak beszélni. Ha iskolába jársz és
szükséged van segítségre a német tanulásban, akkor is hívj bátran. Érd.:
+36-30/303-9381, homeofficeungarn@gmail.com, Zalaegerszeg.

Az akció 2019. december 31-ig tart!

 „A szabadsághõsök közül kiemelkednek az ötvenhatosok,
akiknek a véres, borzalmas, hitehagyott 20. században is sikerült
csodát tenniük néhány hétre, és reményt adtak az egész világ
számára. Ebbõl a reménybõl aztán sokan táplálkoztak a következõ évtizedekben” – fogalmazott Balaicz Zoltán az ’56-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulója alkalmából
rendezett városi ünnepségen, az Ady úti emlékmûnél.

 Zalaegerszegen, az ünnepélyes alakuló közgyûlésen elõször dr. Pápai Ferenc, a helyi
választási bizottság elnöke tájékoztatta a képviselõket és a
meghívott vendégeket az önkormányzati választás végleges
eredményérõl, majd a polgármester és a képviselõ-testület
tagjai letették az esküt. Ezt követõen Balaicz Zoltán újraválasztott polgármester mondott
köszönetet a bizalomért, és a
következõ évek tennivalóiról
beszélt. Mint mondta, ígérik,
hogy megszolgálják a bizalmat.
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Közélet

EMBERKÖZELI POLITIZÁLÁS

 Átvehették megbízólevelüket
a frissen megválasztott önkormányzati képviselõk és a polgármester.

Az októberi helyhatósági választások eredményeképpen tizenketten egyéni választókerületi
képviselõként (az egyéni körzete Zalaegerszegen, az önkormányzati választásokon 20 ezer 864
ket a Fidesz nyerte), öten pedig a
(44 százalék) állampolgár jelent meg, az érvényes szavazatok
kompenzációs listáról kerültek a
száma 20 ezer 521 volt. A részvétel jóval magasabbnak bizonyult, zalaegerszegi képviselõ-testületmint az öt évvel ezelõtti választáson, és ez erõsebb legitimációt
be. (Hárman a Tiéd a Város Egyead az önkormányzatnak. Minderrõl Bali Zoltán kampányfõnök
sületbõl, egy az EZÉ-bõl, egy peszólt a Fidesz-KDNP értékelõ sajtótájékoztatóján.
dig függetlenként).

FIDESZ: AZ EREDMÉNYRÕL

Hozzátette: Balaicz Zoltán polgármester a szavazatok mintegy
70 százalékát szerezte meg és
mind a 12 egyéni választókerületben gyõztek a fideszesek, jóval 60
százalék feletti eredményt értek el.
A kampányról szólva elmondta:
eredménybemutató
kampányt
folytattak, nem szerettek volna politikai csatározásokban részt venni. Ezt a stílust fogják a jövõben is
képviselni.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos hangsúlyozta: Zalaegerszeg egy keresztény, konzervatív, polgári város, az
emberek tiszteletben tartották egymás véleményét. Nem véletlenül
szavaztak ilyen sokan Balaicz Zoltán polgármesterre, aki egy átgondolt csapattal indult a választási
kampányban, ahol mintegy ötszázan segítették a munkáját. Zalaegerszeg jól teljesített, mintát
adott az egész országnak, fogalmazott az országgyûlési képviselõ.
Gecse Péter önkormányzati
képviselõ az erõs felhatalmazásról
beszélt és a felelõsségrõl. Ember-

közeli politizálást folytattak, figyeltek az arányos városfejlesztésre,
városüzemelésre. Mindenkinek
fontos a saját választókerülete,
ezért valamennyien folytatják az
elkezdett munkát. Ezt várják a városlakók is.
Balaicz Zoltán elmondta, öt év
elteltével nõtt a polgármester és a
képviselõk támogatottsága is, ez
pedig az eredményes munkájuk
visszaigazolása. A TOP- és a Modern Városok Program sikereirõl,
fejlesztésekrõl, beruházásokról
tudtak beszámolni a zalaegerszegieknek. Ez volt a siker záloga.
– Ehhez a sikerhez kellett a közösség ereje és tenniakarása. A
jövõben is reális, megvalósítható
programot kínálunk, és szoros
együttmûködést szeretnénk kialakítani a kormánnyal a város további fejlõdése érdekében – fogalmazott Balaicz Zoltán, aki megköszönte a kampányban végzett
munkát, és jelezte: a politikai kultúra szempontjából is példát mutattak, ezért elismerés jár a politika
minden szereplõjének Zalaegerszegen.

ELLENZÉKI ÉRTÉKELÉSEK
MSZP: KÖSZÖNET A VOKSOKÉRT

 Az MSZP nevében Góra Balázs mondott köszönetet azoknak,
akik szavazataikkal támogatták a Tiéd a Város Egyesület ellenzéki pártok jelöltjeit. Mint sajtótájékoztatóján elmondta, folyik a választási eredmények szavazóköri szintû elemzése. Az biztos,
hogy az önkormányzati választás is teljesen átpolitizált volt, nem
személyekre, hanem pártokra szavaztak a zalaegerszegiek. Az ellenzéki jelöltekre több mint 4 ezer 800-an voksoltak (23,9%), míg
a polgármesterjelöltre 22,6 százalék.

Góra Balázs úgy érzi, a városban az ellenzék kampánya, mondanivalója nem tudott eljutni az
emberekhez, a Fidesz „postaládacunamijával”, az aránytalan médiatúlsúlyával, a drága plakátkampányával nem tudták felvenni a
versenyt. Zalaegerszegen az összefogás nem hozta a várt eredményt, de Budapesten, a megyei
jogú városok nagy részében és
más városokban ellenzéki többséget választottak. A Tiéd a Város
Egyesületbõl kompenzációs listán
hárman kerültek a be a városi közgyûlésbe: (Keresztes Csaba, Góra
Balázs és Benke Richárd). Közös
frakciót alakítanak, és közösen
fognak dolgozni.
Az egyesület is tovább folytatja
tevékenységét, a választások után
sokan jelezték, hogy csatlakoznának a Tiéd a Városhoz, ez jó jel és
meghatározhatja a jövõ útját.

JOBBIK:

PÁRTÁLLÁSTÓL FÜGGETLENÜL A VÁROSÉRT
MEGKAPTÁK MEGBÍZÓLEVELÜKET A KÉPVISELÕK

A 2019-tõl 2024-ig tartó ciklus
megválasztott képviselõinek dr.
Pápai Ferenc, a Helyi Választási
Bizottság elnöke adta át a megbízóleveleket a városházán. Elsõként az újból bizalmat kapott

ÍGY SPÓROLHATÓ MEG

 Az adóellenõrzésekben megállapított adóbírság felét törölheti a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ha az adózó a megállapított
adókülönbözetet nem vitatja, azt határidõre befizeti, és lemond a
fellebbezés jogáról.
Lassan két éve, hogy az adózók automatikusan – külön kérelem nélkül – mentesülhetnek a kiszabott adóbírság 50 százalékától, ha a megállapított adókülönbözetet a határozatban rögzített határidõig megfizetik, és az elsõfokú
határozat elleni fellebbezési jogukról lemondanak.
2018-ban csaknem 1300 esetben, idén az elsõ három negyedévben pedig már 900-nál is több ügyben történt automatikus törlés.
Ezeknek az adózóknak az adóbírság-kedvezmény miatt 2018-ban
881 millió forintot, 2019-ben pedig
521 millió forint nem kellett megfizetniük.
Az eljárás az adózóknál kedvezményt, a költségvetésnek pedig
pluszbevételt jelent. Az önkéntes

teljesítésekbõl ugyanis 2019-ben 3
milliárd, 2018-ban 8 milliárd forint
költségvetési bevétel származott.
A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó formanyomtatványok és a kedvezményrõl bõvebb információ elérhetõ a NAV honlapján.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
További információ:
Joó Hilda
sajtó fõreferens
Tel.: 92/505-795, 30/510-1163
E-mail:
zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

Balaicz Zoltán polgármester vehette át hivatalosan is a megválasztásáról szóló dokumentumot.
Mint azt a ceremóniát követõen elmondta: pártállástól függetlenül
minden képviselõnek az a célja,
hogy a város fejlõdjön, és hogy közösen tegyünk az itt élõ emberekért, Zalaegerszeg jövõjéért. Sokfélék vagyunk, sok kérdést másképp látunk, de arra kaptunk felhatalmazást a választóktól, hogy azt
nézzük, mi köt össze minket – fogalmazott. A polgármester a következõ öt évben arra számít,
hogy a képviselõk egymást tisztel-

ve, a személyeskedést mellõzve,
szakmai kérdésekre koncentráló
vitákat bonyolítanak le. Mert mindenkinek Zalaegerszeg a legfontosabb! – tette hozzá.
Az eseményen pohárköszöntõt
mondott Herkliné Ebedli Gyöngyi,
aki legrégebb idõ óta (21 éve) tagja a képviselõ-testületnek. Beszédében õ is az együttmûködésre és
az összefogásra buzdította képviselõtársait.
A
közgyûlés
ünnepélyes
alakulóülésére október 25-én,
pénteken került sor a város dísztermében.

KÖZÖS MUNKÁVAL
Benke Richárd sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: most fordult
elõ, hogy valódi ellenzéki pártok
félretették ideológiájukat, és egy
stratégiai célt szem elõtt tartva
együttmûködésbe kezdtek.
A közös kampányra kevés idõ
állt rendelkezésre, míg a Fidesznek sokkal több lehetõség állt
rendelkezésére. A kampányuk
alapja a pénz volt, az õ anyagaikkal volt tele a város összes
postaládája, ehhez képest az ellenzéknek minimális lehetõség
adódott. Úgy véli, a jövõben
mind az egyesület, mind pedig
pártok erõsíteni tudják egymást,
a hangsúlyt a közös munkára helyezik.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

KÖZÖS NEVEZÕ: SZERETÜNK ITT ÉLNI

(Folytatás az 1. oldalról.)
Politikai kultúra szempontjából
ismét jól vizsgázott a város –
hangsúlyozta Balaicz Zoltán –, és
ehhez minden oldal korrektségére
szükség volt. Örömmel vettem tudomásul, hogy városunk lakóinak
döntõ többsége szerint Zalaegerszeg ügyei jól alakulnak.
***
Az alakuló ülésen három alpolgármestert választottak. Általános
helyettesítési joggal felruházott alpolgármester lett Gecse Péter, aki
eddig is ezt a feladatot látta el.
Mérnök-közgazdászként a városüzemelésért és az önkormányzati
cégekkel való kapcsolattartásért
lesz felelõs. Alpolgármester lett
Bali Zoltán, õ az elõzõ ciklusban a
gazdasági bizottságot vezette.
Mérnök-közgazdászként a költségvetésért, valamint a beruházásokért és a fejlesztésekért lesz fe-

lelõs. Nem a képviselõk közül kikerülõ, úgynevezett külsõs alpolgármesternek választották dr. Vadvári Tibort, aki a humán ügyekért,
a gazdaságfejlesztésért és a pá-

projektek és a smart city program
megvalósulásának felügyeletére
Galbavy Zoltánt tanácsnoknak
megválasztották.
A közgyûlésben két frakció mûködik: a Fidesz-KDNP képviselõcsoport vezetõje: dr. Káldi Dávid, a
Tiéd a Város Egyesület frakcióját
pedig Keresztes Csaba vezeti.

lyázati projektekért lesz felelõs a
jövõben is. Balaicz Zoltán köszönetet mondott Tolvaj Márta eddigi
alpolgármesternek, aki a társadalmi kapcsolattartásban, a civil

Alpolgármesterek: dr. Vadvári Tibor, Bali Zoltán, Gecse Péter

ügyekben és a szociális kérdésekben segítette a polgármestert.
Nyugdíjba vonulása után ezekben
a témákban a polgármester tanácsadója lesz.
Megválasztásra kerültek a különbözõ szakbizottságok vezetõi
és tagjai is. Az ügyrendi, jogi bizottság elnöke dr. Káldi Dávid lett.
A pénzügyi bizottságot Keresztes
Csaba vezeti, a humánigazgatási

bizottságot Makovecz Tamás. A
mûszaki bizottság elnöke Böjte
Sándor, a gazdasági bizottság elnöke Bognár Ákos lett. A szociális,
lakás- és egészségügyi bizottságot Orosz Ferencné vezeti. Két albizottságról is döntöttek: a lakásügyit Kauzli Józsefné, az ifjúsági
és sport-albizottságot Szilasi Gábor vezeti. A város informatikai fejlesztései, az infokommunikációs

Új frakcióvezetõk: dr. Káldi Dávid és Keresztes Csaba

E
LINDUL
A
ZERGE
–
ISMERKEDJÜNK
!
HOGY NÉZZEN KI AZ ISKOLA?
ELMONDTÁK, LERAJZOLTÁK, MEGTERVEZTÉK A DIÁKOK

 Tervrajzokat, látványterveket, arculati terveket készítettek az is- ket is szeretnének, mert a jelenlekolamegújítási projektnapon a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai giek zúgnak, és gyakorta kiégnek.
arról, hogyan képzelik el intézményüket kívül-belül a jövõben.
Szeretnének olyan székeket, asztalokat, amelyek nem tépik fel ha– AL –
zások együttmûködésére, támo- risnyájukat egy-egy ünnepségen.
gatására.
S ha már ez szóba került, a lányok
Makovecz Tamás igazgató érBarkszi Anna, Vincze Roxána, azt is javasolták, hogy a kényeldeklõdésünkre elmondta, mintaér- Molnár Anna, Füzi Blanka 8. K. metlen szabású matrózblúz hetékû mentálhigiénés programot
szeretnének indítani az iskolában,
melyhez kapcsolódóan kérdõívet
töltöttek ki a diákok. Hogy érzem
magam az iskolában? – ebben
többek között erre a kérdésre válaszoltak: Hogy érzem magam az iskolában? E felmérés alapján készül majd egy mentálhigiénés térkép, ami a szakemberek feladatait
határozza meg. A program ezenkívül még több témakörben zajlott.
Az arculattervezés során logóterveket készíthettek, és véleményt
alkothattak arról, milyenek legyenek az egyenruhák, a sportruhák.
Hogyan nézzenek ki a belsõ terek,
az osztálytermek, az aula, illetve a
külsõ terek, az udvar, a kert, a pá- osztály tagjait az arculati foglalko- lyett maguk választhassanak fehér
lyák. Megoszthatták gondolataikat záson kérdeztük, hogyan képzelik ünneplõ inget. A hova- illetve az
a környezettudatossággal kapcso- el az intézmény új logóját. El- együvétartozás jelképét szolgálja
latban. Városi szakemberek, épí- mondták, az embléma jelenítse ismét az egyensál, az új logóval.
tészek, kerttervezõk, grafikusok meg az iskolát, tudják felidézni, mi
által vezetett foglalkozásokon 20 van rajta, tehát egyszerû és
osztály vett részt a végzõs osztá- könnyen felismerhetõ legyen.
lyok kivételével. Nekik pályavá- Semmiképp ne legyen összetélasztási tájékoztatót tartottak a há- veszthetõ, tûnjön ki a többi közül.
rom helyi egyetem és a jármûipari A gimnázium jelenlegi logója kék
tesztpálya képviselõi.
és fehér. Ezért úgy vélekedtek, ne
Az igazgató elmondta továb- csak hideg, de meleg színek is lebá, hogy a diákok ötleteit, terveit gyenek rajta.
egy kiadványban kívánják összeAz osztálytermekkel kapcsolatfoglalni. Ezt követõen fognának ban elmondták, hogy a fehér falak
bele a megvalósításba, melynek kapjanak színt, az ablakok szúérdekében számítanak az önkor- nyoghálót, és megfelelõ árnyékományzat, a tankerület, a szülõk, lást, mert a táblát nem lehet minaz alapítvány valamint a vállalko- den padból jól látni. Új lámpateste-

EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE

(Folytatás az 1. oldalról.)
„1956-ban a váratlan csapástól
a szovjet óriás megrogyott egy pillanatra, de gyorsan összeszedte
seregét, hogy dühös támadást indítson az apró magyar nemzet ellen. A szabadságharcot vérbe fojtották. Mégsem volt hiábavaló a
63 évvel ezelõtti tett, mert bár a
hõsies ellenállást fizikailag megtörték, a lélek ellenállását soha
nem sikerült legyûrniük. Ötvenhat
tüze ott parázslott az emberek
szívében, a családok, a kis közösségek rejtett világában… És a parázs nem aludt ki, tovább élt, hogy

aztán 1989-ban szüleink és nagyszüleink végre ismét lángra lobbanthassák. Október 23-a azt
üzeni nekünk, hogy él a remény,
hogy képesek vagyunk rá, hogy
meg tudjuk csinálni, és hogy nem
szabad másokra, a kényszerítõ
külsõ erõkre mutogatni, nem szabad széttárni a kezünket, és azt
mondani, hogy nem megy. Egy
nemzet vagyunk, az a Magyarország, és az a Zalaegerszeg,
amely csodákra képes, ha összefog!” – e gondolatokkal fejezte be
ünnepi beszédét Balaicz Zoltán
polgármester.

ÚJ KISBUSZOS RENDSZER ZALAEGERSZEGEN

 Már csak néhány nap, és új kisbuszos rendszer indul el Zalaegerszegen teszt jelleggel néhány hónapon keresztül. A ZERGE
buszok elindításának célja, hogy olyan helyeken is elérhetõ legyen a közösségi közlekedés, ahol a közelben nem járnak a helyi
autóbuszok és a lakosság csak hosszas gyaloglással éri el a
megállókat.
Az elõkészítést és az érintettekkel való egyeztetéseket, illetve
próbabejárásokat követõen 2019.
november 6-án 10.25-kor rajtol el
az elsõ igényvezérelt Z3-as járat a
Csertán Sándor utcától Toposházára. Ettõl az idõponttól kezdve
menetrend szerint közlekednek a
ZERGE buszok hétköznap és hétvégi napokon is az alábbi útvonalakon:
• A Z1-es ZERGE a Vasútállomás–Gálafej–Kertváros, autóbusz-forduló–Csertán Sándor
utca útvonalon;
• A Z2-es ZERGE a Csertán
Sándor utca–Ebergényi utca–
Gógánhegy–Csertán Sándor
utca útvonalon;
• A Z3-as ZERGE a Csertán
Sándor utca–Cserhegyi út–
Toposháza útvonalon biztosít
kapcsolatot hétköznap és hétvégén is.

Mielõtt a járatok elindulnak, a
tervezõk és az Önkormányzat találkozóra hívják Önöket a Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u.
17–19.) 101-es tárgyalójába, ahol
október 30-án 16.00–18.00-ig mindenki megismerheti a járatok
használatával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. A ZERGE buszok ugyanis a többi helyi busztól
eltérõen bejelentkezéssel vehetõk
majd igénybe, a tesztidõszak alatt
díjmentesen.
Hogyan utazzunk a ZERGÉVEL?
Ahhoz, hogy garantáltan utazni
tudjanak a ZERGÉVEL, elõzetesen be kell jelentkezni a kiválasztott járatra, legkésõbb a végállomásról való indulás elõtt fél órával,
az alábbi lehetõségek valamelyikén:
• Telefonon a +36-92/311-360-as
számon, mindennap 6.00 és
21.00 között, vagy

•

Interneten
keresztül
a
www.zergebusz.hu oldalon lehet majd bejelentkezni, mely
elsõ lépéseként egy regisztrációs felület gyors kitöltése
szükséges.
A menetrendek és a járatok útvonala is elérhetõ lesz az oldalon,
valamint az egyes megállópontokban. Fontos tudni, hogy a ZERGE
járatok önálló útvonalán található
fel- és leszállóhelyek nem kiépített
megállók, így a várakozás, valamint a le-felszállás során fokozottan figyelni kell!
A ZERGE járatok tesztelése az
Interreg CENTRAL EUROPE
program SHAREPLACE projekt
keretében valósul meg, melyben
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint megvalósító, illetve a Mobilissimus Kft. mint
szakmai partner, a ZERGE hálózat
és a hozzá kapcsolódó arculat tervezõje vesz részt.
A most induló tesztidõszak során kiemelten fontos a leendõ utasok visszajelzése, mind az útvonalakra, mind a menetrendre és szolgáltatás igénybevehetõségére vonatkozóan.
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Krónika
Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2019/2020. tanév rendjérõl szóló
11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján pályázatot hirdet nyolcadik évfolyamon
tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok
továbbtanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a
tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a
tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ
nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülõ
kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy
kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ
három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket
nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
pályázat benyújtása idõpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat
benyújtásának idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként
nyilvántartott személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV. 23.) korm.rendelet
értelmében kedvezményezett településen található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési
lakónépességi adatok alapján ötezer fõt meg nem haladó állandó lakosságszámmal
rendelkezõ településen található, és a programba történõ jelentkezés idõpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés
idõpontját megelõzõ 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.
Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben történõ továbbtanulásra,
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt,
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt,
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek.
A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok
szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:
– tankönyv, taneszköz,
– kollégiumi étkezési,
– utazási,
– ruházkodási támogatások rendszere.
Kollégiumi bentlakásos programhétvége
A programban részt vevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele
kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három, a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi, tavaszi,
nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a
programban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi
Erõforrások Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erõforrások Minisztériuma /
Oktatásért Felelõs Államtitkárság).
Hogyan lehet a Programba bekerülni?
A pályázatot legkésõbb 2019. december 11-ig az általános iskola postai úton juttatja el az elsõ
helyen kiválasztott középiskola címére!
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a nevelõtestület támogató nyilatkozatát,
– a szülõi nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást,
– a tanuló személyi adatlapját,
– az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban),
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban),
– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot,
– a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát.
A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi
írásbeli vizsgára 2019. december 6-ig.
A pályázat eredményérõl 2020. február 8-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezõket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban
részt vevõ intézményekben.
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Sümegi László igazgató • (Tel: +36-92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36-92/596-445/27)
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelõs • (Tel: +36-92/313-490)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

KÖZTÜNK ÉLÕ PSZICHOPATÁK

ANTISZOCIÁLIS, ÉLÕSKÖDÕ, HAZUDOZÓ, NINCS BÛNTUDATA
 Gyanúsan nagy érdeklõdés övezte Magyar Judit klinikai szakpszichológus elõadását a Keresztury Városi Mûvelõdési Központban. A téma, mely Hollywoodot is többször megihlette és a
filmek által részben torzult is a róla kialakult kép, a köztünk élõ
pszichopaták.
– b. k. –
Budapesten is folyamatosan
telt házat vonz az elõadás, miközben elhangzott, a lakosságnak
csupán 1 százalékát érinti (férfiak
érintettsége négyszeres) ez a személyiségprobléma. Akkor mégis,
miért ilyen érdekes a dolog? Talán
az is közrejátszik, hogy könnyû, a
jellemzõen sármos, kezdetben jó
modorú pszichopaták hálójába esni, míg a tõlük elvezetõ út jóval rögösebb.
A szakember hangsúlyozta, az
elõadás alapján senki ne próbálja
ismerõseit diagnosztizálni, a legfõbb jellemvonásokat azonban
megosztotta, óvatosságra intve bizonyos tünetek esetén. A borzalmas tettekre képes sorozatgyilkosok a skála egyik végpontján vannak, míg a másik oldalon, a csalók, szélhámosok, házasságszédelgõk kezdik a sort. Két csoportjuk van, az elsõdleges és másodlagos. Az elõbbi ritka, õk a kegyetlenek, ridegek, nem szeretnek,
nem szoronganak és nem tanulnak a hibáikból (cellatársak öngyilkossága a rossz kisugárzásuk
miatt). A másik csoport tagjai viszont erõsen szoronganak, nagyon sok negatív érzésük van, patológiásan hazudoznak, hiányzik a
bûntudat és megbánás, felelõtlenek, könnyen agresszívvé válnak.
Az agyi elváltozásokkal együtt járó
személyiségzavar oka a korai családi kapcsolatokban, kiemelten az
anya-gyermek kapcsolatban keresendõ. Jellemzõ a gyermeket
rendkívül elhanyagoló, erõsen
bántalmazó család. Nem ritka a
családtagok részérõl elkövetett,
akár többszörös nemi erõszak, és
jegyeztek fel már magzati korban
fizikális sérülést szenvedõ kisgyermeket is (az anya testén keresztül

Magyar Judit

érték a rúgások). Mindezek ellenére a gyermek annyira szereti a
szülõt, hogy vele akar azonosulni,
és generációkon keresztül öröklõdhet ez a viselkedési minta, hacsak valamilyen érzelmi fogódzót
nem talál a gyerek. És itt van elásva az érzelemsivárságuk oka is. A
kisgyerek ugyanis olyan erõsen
bántalmazó közegben él, hogy
muszáj elhatárolódnia az érzelmektõl, hogy kibírja a mindennapokat. Ez a stratégia aztán egész
életre az övé marad, innét az empátia hiánya. Vizsgálatokkal is kimutatható egyébként az agy érzelmi központjának (amygdala) és
egyéb területeknek a sérülése.
Mégsem tartozik az (elme)betegségek sorába ez a zavar, az elkövetõk felelõsségre vonhatók, hiszen belátással bírnak. Sõt, céljuk
érdekében akár hosszú ideig is
manipulálják, szándékosan becsapják a másikat. Jellemzõen az
érdekeik mentén élnek, ehhez
használják eszközként a másik
embert. Szintén tipikus a túlzott
önértékelés, az unalomra való hajlam, a kicsapongó szexuális élet,
valamilyen függõség, a több, rövid
távú kapcsolat, a reális, hosszú tá-

vú célok hiánya, kora gyerekkorban megjelenõ viselkedési problémák, a fiatalkori bûnelkövetések.
Valós életbõl is hozott példákat
Magyar Judit. Így Jordan Belfort
brókert, akinek életét a Wall Street
farkasa címû film dolgozza fel (a
saját magáról írt könyv alapján). S
bár több mint 21 millió dolláros csalás nyomja a vállat, enyhe büntetést kapott, mivel gondolkodás nélkül feladta a társait, ahogy átgázolt
a becsapott emberek sokaságán is.
Illetve szóba került Paul Bernardo
sorozatgyilkos, akinek a felesége
szintén pszichopata, és közösen
hajtották végre tetteiket (a nõ saját
húga is az áldozatok között volt).
Mikor gyanakodjunk pszichopatára? – tette fel a kérdést az elõadó. Karizmatikus, szép, de inkább a túl tökéletes, ami gyanús
lehet. A pp. ismeri saját pszichés
és fizikális erejét, csakúgy, mint az
áldozat gyenge pontjait, amit rendre kihasznál. Az igazi gyanújelek
azonban mindig csak hosszabb
idõ után tûnnek fel, s több a lélekgyilkos pp., mint a sorozatgyilkos.
Beférkõznek a bizalomba, ebbõl
egy látszatvilágot kreálnak, azt
mondják, amit hallani akarsz, amire vágysz, azt teszik, amit látni
akarsz. Ezzel a látszatvilággal elveszik a másik lelki erejét, energiáját saját célra használják fel.
Túl tökéletesek (eleinte). A pp., azt
gondolja, az a normális, ahogy õ
viselkedik, a másik a hibás, miért
hagyta magát, miért volt naiv és
ostoba? Bagatellizálják akár a legsúlyosabb tetteket is, hárítják a felelõsséget az áldozatra, a rendõrre, a bíróra, bárkire.
Az illúziók drága mulatságok lehetnek, tette hozzá Magyar Judit.
Kérjünk tehát szakembertõl segítséget, és bocsássuk meg a saját
sebezhetõségünket. A valóság
nem olyan szörnyû, mint egy illuzórikus rossz kapcsolat. Érzelmi
elfogultság esetén azonban nehéz
szabadulni, tegyünk szert annyi
önismeretre, hogy el tudjuk dönteni, vele jobb, vagy nélküle?

TÁVOLI ORSZÁGOK, HÉTKÖZNAPI ARCOK
BOGNÁR GYULA JUBILEUMI FOTÓKIÁLLÍTÁSA

 Meglepetés-kiállítással köszöntötték rokonai és barátai 60. születésnapja alkalmából Bognár Gyula amatõr fotográfust és búvárt. A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban megrendezett jubileumi tárlatot az ünnepelt családja szervezte, mégpedig titokban.
– pet –

porteri képességei is megfigyelhetõk: olyan szituációkban (tüntetések, zavargások) is feltalálta magát, ahonnan egy egyszerû turista
elszaladna. Õ viszont ott maradt,
így a nézõk egy-egy szeletet láthatnak e távoli világok mindennapjaiból.
Az ünnepelt meglepve és meghatódva köszönte meg családjá-

biztos, hogy végül az kerül a képekre, ami a valóság. A jó portréMint kiderült: a családtagok fotósnak ezért az emberek bizalegy óvatlan pillanatban csenték el mába kell férkõznie, hogy közel
és töltötték le egy adathordozóra kerülhessen hozzájuk. Bognár
Bognár Gyula fotóit (melyekbõl
nem kevés van, hiszen a hobbifotós évtizedek óta járja a világot). A
képeket aztán Zóka Gyula fotográfusnak juttatták el, hogy rendezzen belõle egy kiállítást a Móriczgalériában. Mint azt a tárlatnyitón
Zóka Gyula elmondta: évek óta
mondogatták már Bognár Gyulának, hogy állítsa ki képeit, de valamiért mindig nemet mondott.
Pedig páratlan anyag lapult a számítógépén, hiszen összesen harmincnyolc országban járt, így több
ezer képbõl kellett kiválogatni a kiállításra valót. Most húsz ország,
és mintegy 50 fotó került a falakra,
izgalmas helyszínekre repítve el a
látogatót.
Bognár Gyula és Zóka Gyula
Bognár Gyula fõleg portrékat
készít; szereti eredeti, természe- Gyulának ez sikerült; a lencsevég- nak és barátainak a kiállítás megtes környezetükben megfigyelni re kapott emberek – legyenek szervezését. Mint mondta: egyálaz embereket, lehetõleg minden- szegények vagy gazdagok, élje- talán nem sejtette, és nem is szánapi cselekedeteik közben. Zóka nek akár nagyvárosban, vagy a si- mított rá. De örül, hogy a hobbija
Gyula szerint egy fotós számára vatagban – zavartalanul teszik a és tulajdonképpen az egész élete
talán ez a legnehezebb feladat, dolgukat. Mint akiket egyáltalán itt látható most a falakon.
mert az emberek, ha kamerát lát- nem feszélyez a fotós jelenléte. A
A tárlat a hónap végéig várja a
nak, viselkedni kezdenek. Így nem képeken Bognár Gyula rejtett ri- látogatókat.
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INTERLINGVA, A KÖZVETÍTÕNYELV

eredetûek, de ezeket más országok is angolosan használják, így
beépíthetõk az interlingvába is. Az
is tény, hogy rendszeresen kapunk
olyan kritikákat, hogy túlságosan
eurocentrikus a nyelv, pont a latin–görög alapok miatt. Ugyanakkor ez mégis egy olyan közös kulturális örökség, amit ha a felszínre
hozunk, jól lehet vele nemzetközi
szinten kommunikálni. Már ez
utóbbi szó is ilyen. Interlingvául
communication, kiejtve „komunikación”, vagyis majdnem magyarosan ejtjük, c-vel.
– Ha az interlingvások összejönnek, vagy ha interneten csevegnek, milyen témákról beszélgetnek?
– Legtöbbször maga a nyelv a
téma. A nyelvtan, a szókészlet, a
bõvíthetõség, az egyezések keresése. Pedig személy szerint örülnék neki, ha kulturális vagy tudományos témák is elõjönnének, hiszen épp az lenne a cél, hogy az
együttmûködés jegyében ilyesféle
dolgokról beszélgessenek a különféle nemzetek ezen a közvetítõnyelven. Épp ezért a prágai világkonferenciára például egy rendhagyó prezentációval készültem: a
magyar népi hangszerekrõl tartot-

tam elõadást interlingva nyelven,
meg persze a zene nyelvén. Vannak azért próbálkozások, mert létezik interlingva újság, meg internetes rádió is, melynek szerkesztõje vagyok.
– Általában kik érdeklõdnek a
nyelv iránt? Nyelvészek, nyelvtanárok, irodalmárok...?
– Tény, hogy fõleg az értelmiség, de nemcsak a humán. Ami
furcsa, hogy inkább a férfiak foglalkoznak vele. Sajnos, kevés a
nõ, sõt fiatalok sem nagyon vannak a nemzetközi „csapatban”.
Ennek nem nagyon tudjuk az okát.
Lehet, hogy az elméletibb dolgok
kevésbé érdeklik õket. Vagy érdeklõdnek, de csak az internetet
bújva, és csendben meghúzódnak
a háttérben. Viszont kialakult már
egy interlingvás „kemény mag”, és
mindig jönnek új arcok is.
– Vannak magyar viszonylatban távlati tervek?
– Jó volna egy valódi nagyszótár. Hogy ezt én készítem-e el, és
ha igen, akkor egyedül csak én-e,
azt nem tudom. Amúgy a
Facebook-oldalamon alkalmanként írok interlingva nyelven, hátha az ismerõseim közül megtetszik valakinek a dolog.

D. TÓTH TESTVÉREK A PÁHOLYBAN

köztévétõl. Elõbb könyveket írt,
majd elindította saját online magazinját, a WMN-t. A videómegosztón pedig az Elviszlek magammal sorozattal vált népszerûvé.
Közben Andrással is kitaláltak egy
közös projektet: a Helló, tesó! teljesen kettejük produkciója, és nagyon élvezik a közös munkát.
Húsz évet egymás nélkül töltöttek el a magyar médiában, most
öröm, hogy együtt dolgozhatnak.

FELSZÍNRE HOZNI A KÖZÖS NYELVI ALAPOT

 Sokan népzenészként ismerik, azt viszont már jóval kevesebben tudják róla, hogy alkalmazott nyelvészet szakon végzett. Bár
nem a szakmájában dolgozik, azért van egy olyan hobbija, ami
erõsen kötõdik a nyelvészethez.
– pánczélPetra –
A zalaegerszegi Kovács Péter
jelenleg az egyetlen olyan ember
Magyarországon, aki tud interlingva nyelven kommunikálni, és rendszeresen használja is a nyelvet.
Ez azt is jelenti, hogy egyedüli magyarként tagjává vált egy nemzetközi közösségnek. A minap Prágában vett részt az interlingvások
kétévente megrendezésre kerülõ
konferenciáján. Ennek apropóján
beszélgettünk errõl a kevesek által
ismert nyelvrõl.
– Az interlingva egy nemzetközi segédnyelv, vagy más néven
közvetítõnyelv. Az a célja, hogy
megkönnyítse a nemzetközi kommunikációt. Elõször egyetemista
koromban találkoztam vele, mert
az alkalmazott nyelvészet szakon

volt egy efféle nyelveket bemutató
kurzus, de akkor még nem mélyedtem el benne. Aztán 2003-ban
az internetet böngészve akadtam
rá interlingvás oldalakra – fórumokra, chat-szobára. Már elsõre is
természetesnek tûnt a nyelv, és
meglepõ módon szinte elsõre értettem. Gyorsan tanulható.
– Ez egy mesterséges nyelv,
vagy több annál? Hogyan lehetne meghatározni az alapjait?
– Nem szeretjük ezt a kifejezést, mert valójában nem mesterkélt, nem „mûanyag”. Inkább szerkesztett nyelv. Még a 20. század
elsõ felében dolgozta ki egy amerikai nyelvészcsoport, melynek
szótárát és nyelvtanát 1951-ben
publikálták elõször. Az alapja egy
látens közös nyelv, vagyis a latin
és görög alapokon nyugvó közös

ZRÍNYI 1566 A SZÍNHÁZBAN
 Elkezdõdött az idei színházi évad Zalaegerszegen. A nyitányt
egy zenés történelmi dráma, a Szigetvár hõsies védésének és
elestének emléket állító Zrínyi 1566 rockmusical adja.
A kétfelvonásos darab címszerepét vendégmûvész, Sasvári Sándor Jászai-díjas színmûvész alakítja.
A mûben a Hevesi Sándor Színház
szinte egész társulata színre lép.
A Moravetz Levente szerzõrendezõ által jegyzett darab érdekessége, hogy 2009 óta minden
szeptemberben Szigetváron, a
belsõ várban adják elõ, Zrínyi és
társai kirohanása (szeptember 7.)
elõtt tisztelegve. A darab kõszín-

házi változata pedig több vendéghelyszínen volt már látható, most
éppen Zalaegerszegen. A mûfajválasztás nem titkolt célja, hogy
minél inkább megszólítsa a fiatal
korosztályt, felébresztve bennük a
történelmi érdeklõdést a hõsök
iránt, Szigetváron már nagyon jók
erre a válaszreakciók.
Az elhangzó dalok Balásy Szabolcs, Horváth Krisztián és Papp
Zoltán szerzeményei.

európai szókincs. Tulajdonképpen
ezt az alapnyelvet hozza az
interlingva a felszínre, úgy, hogy
rendszerezi a közös szavakat egy
egyszerûsített, könnyen elsajátítható nyelvtannal. Magyarországon
sokáig Jeszenszky Ferenc fizikus
volt a képviselõje – vele vettem fel
én is annak idején a kapcsolatot –,
õ készítette el a magyar interlingva
tankönyvet is. Sajnos, õ 2011-ben
elhunyt, így én maradtam az egyedüli nyelvhasználó. Persze voltak
azért olyan magyarok – tõlem függetlenül –, akik részt vettek a munkában, õk jellemzõen programozók. Különféle interlingvás anyagokat digitalizáltak vagy töltöttek
fel az internetre, de nem használták magát a nyelvet.
– A latin és görög eredet nem
szûkíti be nagyon a nyelv határait? Mennyire bõvíthetõ, vagy
nyitott a nyelv?
– Szerencsére rengeteg olyan

 Egyikük sem készült újságírónak vagy televíziós személyiségnek. Mivel nagybátyjuk orvos volt, eredetileg õk is azok szerettek
volna lenni.
– pet –
Az Egerszegi Páholy vendége
D. Tóth Kriszta és testvére, D.
Tóth András voltak. A kaposvári
születésû újságíró-mûsorvezetõkkel Buza Beáta, az est háziasszonya beszélgetett. Mint kiderült, a
D. Tóth testvérek is pont úgy szekálták egymást gyerekkorukban,
mint más tesók. Mivel hat év van
köztük, ez azt is jelenti, hogy András bosszantásképpen rendszeresen megzavarta nõvére randijait.
Szüleik válása, majd édesanyjuk
halála után sok minden megváltozott, Kriszta például sokkal gondoskodóbb lett testvérével. Fõleg
miután már mindketten Budapestre költöztek.
Kriszta újságírói karrierje középiskolás korában egy vesebetegséggel kezdõdött, ami miatt
hetekig otthon feküdt. Osztálytársai aztán egyszer a leckével
együtt egy amerikai ösztöndíj hírét

SOKOLDALÚAN MÛVELT ÚRIEMBER VOLT

 Kollégái, barátai, tisztelõi
vettek végsõ búcsút Balogh
Tamás színmûvésztõl a Hevesi
Sándor Színház nézõtéri elõcsarnokában. Mint ismert, a
zalaegerszegi társulat örökös
tagja október 2-án, 75 éves korában hunyt el.
– pet –

közintézményekben nem lehet
dohányozni. Olyan volt, mint egy
gyerek, nem akarta elhinni, hogy
nem gyújthat rá házon belül, persze „takarásban” azért megtette
– mondta az igazgató.
Balogh Tamás talpig úriember
volt! Nemcsak elegáns (senki
nem tudott úgy hosszú kabátot
és kalapot viselni, mint õ), hanem
sokoldalúan mûvelt is. A történelem, az irodalom, a nyelvészet

szó van Európában (sõt az USAban is), amirõl ha levesszük az angolos, franciás vagy olaszos írásmódot és kiejtést, akkor megkapjuk az adott szó „prototípusát”, ami
többszáz millió ember számára érthetõvé válik. Így egy nemzetközi
nyelvrõl van szó, aminek a forrásnyelvei az angol, a francia, az
olasz, valamint a spanyol–portugál. Kontrollnyelvként pedig ott van
a német és az orosz. A nyelv bõvül
is, hiszen míg az 1951-es szótárban 27 ezer szó szerepelt, ma már
legalább 51.500 szavunk van. Az
interlingva pedig nyitott, hiszen folyamatosan érkeznek a digitális világból is a szavak (a számítástechnika nyelve), amik jórészt angol

MINDKETTEN AZ ÚJSÁGÍRÁS FELÉ SODRÓDTAK

BÚCSÚ BALOGH TAMÁS SZÍNMÛVÉSZTÕL
A búcsúztató bejátszásokkal
kezdõdött, melyekben megelevenedtek Balogh Tamás legnevezetesebb színházi szerepei; a Robinson & Crusoe elõadástól
kezdve egészen a 2018-as Caligula helytartójáig. Ezt követõen
dr. Besenczi Árpád igazgató köszönt el kollégájától. Mint mondta: Balogh Tamás harminc évig
élt és dolgozott Zalaegerszegen,
szerepeit és jellegzetes alakját
sokan ismerik a városban. Fehér
öltöny, nyakkendõ és az elmaradhatatlan cigaretta. Ez utóbbi
rendszeres vitaforrás is volt köztük, miután bevezették, hogy

Kovács Péter

éppúgy érdekelte, mint a gasztronómia, azon belül is a fûszerek.
Páratlan humora volt, így nemcsak drámai szerepekben, hanem vígjátékokban is ki tudott teljesedni. Halála szomorúság és
nagy veszteség a magyar színházi életnek – mondta Besenczi
Árpád.
Búcsúzott kollégájától, az
„Édes Úrtól” a színház egykori
mûvészeti vezetõje, Sztarenki

nyekben, sokszor a történelmi pillanatokban. Õ például épp hazánk
uniós csatlakozásakor volt Brüszszelben. Utána több hazai televí-

is hozták. Unalmában megírta a
pályázatot, így egy nyarat kint töltött az USA-ban egy magániskolában. Itt többek között festészetet,
amerikai történelmet és újságírást
is tanult. Ez utóbbiba bele is szeretett.
András orvos, majd színész
szeretett volna lenni (nagynénjük
Kútvölgyi Erzsébet színésznõ, de
édesanyjuk is kacsintgatott a színészi pálya felé). A színmûre nem
vették fel, így kommunikáció szakon kötött ki. Aztán az õ életében
is jött egy váratlan fordulat: a fõiskola faliújságján látott egy hirdetést, hogy az RTL Klubhoz keresnek embereket. Gyakornok, riporter, majd mûsorvezetõ lett.
ziós mûsor (Híradó, Panoráma, Úgy érzik, hogy még a különbözõD. Tóth Kriszta mesélt a brüsz- majd saját show-mûsor) vezetõje ségeiket is a mûsor javára tudják
szeli tudóstói éveirõl is, amit na- is volt. 2013-ban azonban eljött a fordítani.
gyon szeretett. Úgy érzi, hogy a
szakma csúcsa sokkal inkább az,
ha valaki tudósít, és nem az, ha
egy stúdióból mûsort vezet, hiszen
a tudósító benne van az eseméPál is. A Facebookon korábban
megjelent írását Bellus Attila
színmûvész olvasta fel. A rendezõ örömmel gondol vissza a sok
közös munkára, a beszélgetéseikre, és külön köszöni neki a
Közellenségben, valamint a Caligula helytartója címû darabban
nyújtott alakítását. Balogh Tamás
ez utóbbiban játszott szerepéért
(Barakiás), a 2018-as Vidéki
Színházak Találkozóján megkapta a „legjobb férfi alakításért” járó
fõdíjat.
Harminckét év alatt összekovácsolt minket a vidéki színházi
lét és a színházról való közös
gondolkodás. Egy hullámhoszszom voltunk – e szavakkal búcsúzott pályatársától és jó barátjától Farkas Ignác színmûvész.
Mindketten 1987-ben jöttek Zalaegerszegre, rengeteg közös elõadásuk, közös jelenetük volt,
gyorsan egymásra hangolódtak
és barátok lettek. Ahogy a színmûvész fogalmazott: Tamás ízigvérig úriember volt, még kritizálni
is úrként tudott. Kitûnt az átlagból, és nyomot hagyott minden
emberben. Jellegzetes hanghordozása és mondásai még sokáig
hiányozni fognak.
A jelenlévõk egy-egy szál fehér virággal vettek végsõ búcsút
a színmûvésztõl.
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FELEJTENI NEM SZABAD! AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEKRE KONCENTRÁLNAK
WITTNER MÁRIA VOLT A POFOSZ VENDÉGE

 A POFOSZ Zala Megyei Szervezete, valamint az '56-os Hagyományõrzõ Egyesület meghívására október 22-én Zalaegerszegre
látogatott Wittner Mária politikus, 1956-os szabadságharcos.
A civil szervezetek tagjai az
ÁVH egykori Mártírok úti székházában fogadták Wittner Máriát. A
komor napokat látott hely most a
kommunizmus áldozatainak börtön- és emlékmúzeuma, ezt tekintette meg egy tárlatvezetés során
a politikus. Az esemény elõtt az
egyházi szervezetek helyi képviselõi (Hodánics Péter református
lelkész, Kovács József katolikus
pap, Zsugyel Kornél evangélikus
lelkész) az egykori '56-os elítélt jelenlétében áldották meg a múzeumot.
A rendezvényen Kiss Bódog
Zoltán, a PFOSZ zalai szervezetének elnöke mondott köszöntõt, felidézve a ház történetét. Mint

mondta: az egykori ÁVH-székház
egy emblematikus hely a városban, hiszen rengeteg zalai embert
meghurcoltak, kínoztak itt. Olya-

MÛEMLÉK LEHET A ZSINAGÓGA, HASZNOSULHAT A RUHAGYÁR?

 A helyi mûemlékvédelem és az építészeti érdekvédelem aktuáAz ülésen dr. Vándor László
lis helyzete került fókuszba a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület tartott elõadást a mûemléki törnokat, akik valamilyen formában legutóbbi ülésén. A rendezvény vendége volt dr. Vándor László
vény változásairól, illetve a zalaszembe mertek szállni a kommu- nyugalmazott múzeumigazgató, az egyesület alelnöke, valamint
egerszegi mûemlékek aktuális álnista rendszerrel. Örömteli, hogy Bálizs Andrej fõépítész.
lapotáról. Kiemelte: a 2015-ös törnéhány éve a Göcseji Múzeum
vényi szabályozás következtében
szakmai támogatása mellett em- – pP –
rült a mûemléki besorolásból. Van- kétlépcsõssé vált a mûemléki belékhelyként, börtönmúzeumként
nak olyan védett épületek, melyek- sorolás. Vannak jogszabály alapA városvédõk elnöke, Czeglédy nél állami feladat lett az óvás, má- ján mûemlékké nyilvánított épülefunkcionálhat a hely, hiszen fontos, hogy minél több fiatal ismerje András elmondta: a téma apropója sok esetében pedig a tulajdonosok- tek. Zalaegerszegen ebbõl nameg a szomorú és igazságtalan az, hogy éppen öt esztendõvel ez- nak vagy a helyi önkormányzatnak gyon kevés van, mindössze tizenmúltat. A szervezet tagjai annak elõtt, 2014 õszén készítettek egy kell lépéseket tenni a karbantartás hat. Ezenkívül megjelent egy úgykülön örülnek, hogy most a leghi- felmérést Zalaegerszeg épített ér- érdekében. Czeglédy András sze- nevezett „nyilvántartott mûemlék”
telesebb '56-os szabadságharcos tékeinek, mûemlékeinek helyzeté- rint, bár sok pozitívum történt az el- kategória, ami tulajdonképpen
is ellátogatott Zalaegerszegre, rõl. Akkor azt állapították meg, múlt években (például a plébániahi- egy lépcsõfok a tényleges mûemhogy az értékvédelem összességé- vatal, kvártélyház, levéltár, sóház lékké válás felé (hogy végül azzá
hogy megtekintse a kiállítást.
Wittner Mária – akit fegyveres ben jó, sok védett épület és mûem- felújítása, illetve több külvárosi ká- is válik-e egy épület, azt majd az
szervezkedésben való részvéte- lék megújult, illetve különféle térlért és az államrend megdöntésére elemekkel, világítással szépült
irányuló kísérletéért 1957-ben azok környezete is. Ugyanakkor azt
elõbb halálra, majd életfogytiglani is megfigyelték, hogy kellõ karbanbörtönbüntetésre ítéltek, tartás hiánya miatt megnõtt azokmajd 1970-ben szabad- nak az épületeknek a száma, melábra bocsátottak – be- lyeknek az állaga erõsen leromlott,
szédében kiemelte, hogy vagy pont egy kevéssé sikerült fela fiatalok figyelmét fel kell újítás miatt veszítették el eredeti
hívni '56 üzenetére. Felej- karakterüket.
teni ugyanis nem szabad,
A városvédõk 2014-ben a felméés beszélni kell – mégpe- rés eredményével megkeresték az
dig bátran – az akkori önkormányzatot.
Kérelmezték,
eseményekrõl. Néhányan hogy vegyék számba az elhanyamég vannak, akik átélték golt épületeket, és szükség esetén
a megtorlás éveit, nekik hatósági eszközökkel kötelezzék a
ez kiemelt feladatuk. Mint tulajdonost a karbantartásra. Illetahogy az is, hogy tisztára ve, hogy a város fordítson nagyobb
Bálizs Andrej, dr. Vándor László és Czeglédy András
mossák azok becsületét támogatást a védett épületek felújíés nevét, akik halállal fi- tására. Bár a közgyûlés áttekintette polna és szobor rekonstrukciója), idõ eldönti). A város területén jezettek forradalmi tettei- a helyzetet, érdemi határozat nem azért továbbra is aggályosnak talál- lenleg hét ilyen nyilvántartott mûkért.
született.
ják azoknak az épületeknek a sor- emlék található (ilyen például a
A rendezvény a Városi
Az elnök hozzátette: 2014 óta sát, melyeken évtizedek óta nem Göcseji Múzeum épülete, vagy a
Hangverseny- és Kiállító- sok minden változott – így a polgár- történt semmilyen felújítás. Az is lát- sóház).
teremben folytatódott, ahol „Az mester és a fõépítész személye – és szik, hogy minden esetben az állam
Az elõadás során elhangzott: or'56-os forradalom Wittner Mária maga a mûemlékvédelmi törvény is. sem jó gazda, hiszen kevés közpon- szágos viszonylatban itt kiemelkeszemével” címû megemlékezésen Az új szabályozás következtében ti forrás áll rendelkezésre a mûemlé- dõen jó a mûemlékek állapota. Envehettek részt az érdeklõdõk.
például az épületek egy része kike- kek karbantartásához.
nek oka az, hogy kevés van belõlük,

illetve hogy jó részük közfunkciót
tölt be. Sok közülük meg is újult az
elmúlt években. Vándor László szerint három problémás épület van: az
egykori Korona Szálló, a Rákóczi út
19. szám alatt álló lakóépület, valamint a Csácsban lévõ volt apátsági
lak. Kifogásolta ugyanakkor, hogy
sok értékes épületet annyira kitakarnak az elburjánzó vagy oda nem
illõ növények, hogy láthatatlanná
vált a karakterük.
Az ülésen szóba került a ruhagyár épülete is, mely két évvel ezelõtt épp a városvédõk ténykedésének hatására bekerült a nyilvántartott mûemléki kategóriába. Késõbb viszont egy tulajdonosváltás
következtében ki is került ebbõl a
besorolásból, amit a civilek sajnálatosnak tartanak.
Bálizs Andrej fõépítész az elhangzottakra reagálva elmondta: a
városban lévõ védett épületek egy
része vagy már megújult, vagy rekonstrukció alatt van. Az önkormányzat igyekszik minél több régi,
értékes épületet mûemlékké nyilváníttatni. Elsõ körben például a zsinagóga épületét. Ami a ruhagyárat
illeti: a város szövetében egy régi
seb ez az épület, hiszen a bezárás
óta nem talált funkciót, állaga pedig
egyre romlik. Mivel az új tulajdonos
elképzeléseit behatárolta volna a
nyilvántartott mûemléki kategória,
ezért valóban levették ezt az épületet a listáról. A város számára mindenképpen az a cél, hogy a ruhagyár funkciót találjon, és minél
elõbb használatba kerüljön. Ezáltal
a környezete is megszépülhet,
megújulhat. A tulajdonos tervei szerint loftlakások kerülnek itt kialakításra.
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EMLÉKEZÉS A FIZIKA FEJEDELMÉRE
KONFERENCIA EÖTVÖS LORÁND MUNKÁSSÁGÁRÓL

 Eötvös Lóránd fizikus halálának 100. évfordulójára emlékeztek egy tudományos konferenciával a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Az idén éppen 125.
születésnapját ünneplõ iskola
csatlakozott a Gazdálkodási és
Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) Ifjúsági Tagozatának „Eötvös-emléknap” elnevezésû országos programsorozatához.
– pet –

 A „Mosollyal a betegség ellen!” Reumatoid Artritisz Klub Zalaegerszeg belvárosi történelmi sétát szervezett tagjai számára.
Megyeri Anna történész, fõmuzeológus kalauzolta a jelenlévõket
a gyalogtúrán, melynek apropóját az artritis világnap adta.
– AL –
1996 óta, minden év október
12-én tartják világszerte az artritis
világnapot, melyhez kapcsolódóan szerveztük meg mi is ezt a
programot az önkormányzati választás miatt október 18-án –
mondta érdeklõdésünkre Németh-Horváth Kata klubvezetõ a
gyülekezés helyszínén, a város
egykori központjának számító
Deák téren. – Úgy gondoltuk,
idén ne egy elõadóteremben emlékezünk a világnapról, hanem
egy belvárosi történelmi séta keretében, kint a szabadban. Örömünkre szolgál, hogy mi is megismerhetjük közelebbrõl az építészeti emlékeket, épületekhez fûzõdõ históriákat. Igaz, kevesebb
sétával. A krónikus sokízületi

gyulladás (reumatoid artritisz)
ugyanis, ahogy a nevében is bent
van, az ízületeket támadja meg,
ami nemcsak fájdalommal, de a
mozgás beszûkülésével is jár. A
világnap fõ célkitûzése, hogy felhívja az orvosi, egészségügyi közösség, valamint a lakosság és
ezen belül az érintettek figyelmét
a ma még gyógyíthatatlan betegségre, a fájdalmas tünetekre, a
kezelés lehetõségeire.
Az öt éve megalakult artritisz
klub folyamatosan szervez mozgásterápiás foglalkozásokat tagjai számára, akik korábban dr.
Szabó
József
vezetésével
mindfulness, vagyis fájdalomkezelési tréningen vehettek részt. A
PTE Zalaegerszegi Egészségtudományi Karának gyógytornászhallgatói is a segítségükre van-

nak. A lábtorna most ért véget, és
kezdõdik a vibroakusztikus terápia. Az újszerû kezelési mód a
hangrezgés gyógyító erejét veti
be többek között fájdalomcsökkentésre és a mozgásterjedelem
növelésére. Egy gyógytornászhallgató tartja ezt a terápiát is,
ami szintén ingyenes és több alkalomból áll.
Megyeri Anna történész, fõmuzeológus elsõként a bíróság barokk épületegyüttesére hívta fel figyelmet, amit 1730–1732 között
Francz Allio császári hadmérnök
és bécsi építész tervei alapján
építettek fel, és ami a régi Zala
vármegye székházául szolgált.
Szó esett Deák Ferenc szobráról,
a sóházról, az 1890-ban takarékpénztárként átadott Göcseji Múzeum épületrõl, a Mária Magdolna-plébániatemplomról. A klub
tagjai ellátogattak az idén 125
éves fennállását ünneplõ Arany
Bárány Hotel dísztermébe, valamint a Megyeházára.

Mint azt lapunknak Schneider
János, a Zrínyi-gimnázium igazgatóhelyettese elmondta: a GTTSZ
Ifjúsági Tagozata kérte fel õket,
hogy kapcsolódjanak be az
Eötvös100 programsorozatba. Ezt
jól be is tudták illeszteni az iskola
125 éves jubileumi eseményei közé. Annál is inkább, mert sok olyan
gimnazista van, aki a késõbbiekben fizikával vagy matematikával
szeretne foglalkozni, vagy e tárgyakból készül érettségi és felvételi vizsgát tenni.
Az országos Eötvös-emléknap
áprilisban indult útjára; több vidéki
városban is zajlott tudományos
emlékülés. Legutóbb Szolnokon
került sor a konferenciára. A zalaegerszegi rendezvény fõvédnöke
dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter és Balaicz
Zoltán polgármester voltak.
Az igazgatóhelyettes hozzátette: a napokban a „fizika fejedelmének” nevezett Eötvös Loránd életérõl és munkásságáról egy kiállítással is megemlékeznek, ezenkívül a diákok megismerhetik az
Eötvös-inga mûködését, de más

izgalmas fizikai kísérletekben is
részt vehetnek. A tárgyak és a kiállított dokumentumok a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum jóvoltából „vendégeskednek” a gimnáziumban.
Az Eötvös-emléknapon köszöntõt mondott Balaicz Zoltán
polgármester, a tudományos ülést
pedig a GTTSZ nevében Janzsó
Antal fõtitkárhelyettes nyitotta
meg. Elhangzott: a szövetség a
mûszaki és közgazdasági értelmiség érdekvédelmi szervezeteként
kiemelten támogatja a kutatást, a
fejlesztést és az ismeretátadást.
Örülnek, hogy a 2019-es év Eötvös Loránd-emlékév lett, hiszen
fontos, hogy minél több fiatal megismerje „a fizika fejedelmének”
munkásságát.
Eötvös Loránd 1848-ban született, 1867-ben kötelezte el magát a
természettudományok mellett. Doktori fokozatot a heidelbergi egyetemen szerzett, majd visszatért Magyarországra. Nevéhez fûzõdik többek között a folyadékok felületi fe-

szültségének és molekulasúlyának
összefüggéseire vonatkozó Eötvösféle törvény. Egyik fõ mûve pedig a
Columb-féle gravitációs inga továbbfejlesztése; mely munkája révén már a föld alatti ásványok kutatására is alkalmassá vált.
Az emléknapon több szakmai
elõadás hangzott el, de az iskola
egyik végzõs diákja, Pácsonyi Péter is felszólalt („És mégis mozog a
Föld, avagy a Föld forgásának kimutatása Eötvös-mérleg segítségével” címû prezentációját mutatta
be). A rendezvény végén Horváth
Attila iskolaigazgató mondott zárszót.

egyéni vállalkozó

ZALAZONE KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT
AZ IPAR, A KUTATÁS-FEJLESZTÉS, AZ INNOVÁCIÓ ÉS AZ OKTATÁS KOMPETENCIAKÖZPONTJA

 „A vezetõ technológiai tudást elérhetõvé, megoszthatóvá, felhasználhatóvá kell tenni!" – ezzel a mottóval nyitotta meg kapuit
a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya szomszédságában magántõkébõl létesült ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ.
Molnár Gábort, a beruházó Z-One Park Kft. ügyvezetõjét arról
kérdeztük, hogy a létesítmény, mint az ipar, a kutatás-fejlesztés,
az innováció és az oktatás kompetenciaközpontja, milyen szerepet vállal a jármûipari fejlesztések terén.
Antal Lívia
– A ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ szeptember
20-i átadásával megkezdte mûködését a Science Park-program elsõ üteme az északi ipari zónában,
melynek fejlesztése 2004-ben indult el. 2014-ben az országban elsõként nyerte el a Tudományos
és Technológiai Park címet. Az
ipari park lényegében betelt fejlesztésének az elsõ tíz évében.
Mindemellett a város által létrehozott inkubátorház is szinte végig

telt házzal mûködött, és a korábbi
Technológiai Centrum keretében
elindultak a mûszaki kutatás-fejlesztési együttmûködések. A park
fejlesztésének második tíz évét a
zalaegerszegi jármûipari tesztpálya létrehozása határozza meg,
amellyel nemcsak a park második
ütemének betelepítése indult el,
hanem egy új gazdasági ökoszisztéma kialakítása is – beszélt
az elõzményekrõl Molnár Gábor.
– Hogyan segíti ezt a folyamatot a ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ?

Molnár Gábor az átadási ünnepségen
– A mobilitáshoz, a közlekedéshez kapcsolódó új technológiák megjelenése, valamint a negyedik ipari forradalomként említett ipar 4.0 a gyártási módszerek
és a mindennapi eszközeink alapvetõ megváltozását idézik elõ. A
gazdasági fejlõdés irányváltása
pedig a hagyományos üzleti modellek újragondolását követeli
meg. A ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ célja éppen
az, hogy a betelepülõ vállalkozások és egyetemek, a jármûipari
tesztpályához kapcsolódó szereplõk, a térségi ipari valamint a
központ mögötti partnerek széles-

körûen mûködjenek együtt egymással. A kutatási központ éppen
ezért kíván a térség gazdaságfejlesztésének motorja lenni, hiszen
küldetése a kutatás-fejlesztés, az
innovatív technológiákat alkalmazó vállalatok bevonzása, továbbá
a felsõoktatási háttér és az ipari
szféra összekapcsolása.
– Palkovics László az átadási ünnepségen azt hangsúlyozta: Magyarország a zalaegerszegi tesztpálya létesítésével
és a jogszabályi környezet biztosításával arra törekszik, hogy
a térségben és Európában is
vezetõ szerepre tegyen szert a

jármûipari, közte az önvezetõ
jármûvek fejlesztésében. A kutatási központ hogyan tudja ezt
elõsegíteni?
– A kutatási központ a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya
közvetlen tudásbázisa lesz, hiszen professzionális ipari környezetével segíti a térség ipari szereplõinek mûszaki és technológiai
fejlesztéseit. Teret ad továbbá a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem, a Pannon Egyetem és a Bay Zoltán Kutatóintézet
jármûipari tesztpályához kapcsolódó fejlesztéseinek a globális vezetõ technológiákat fejlesztõ és
alkalmazó ipari vállalatokkal való
szoros együttmûködésében. Mint
szolgáltató- és kutatóhely, aktív
szerepet vállal a mûszaki tudás
humán bázisának erõsítése és
fejlesztése terén. Ezáltal hozzájárul a magasan kvalifikált munkaerõ képzéséhez, a szakemberek
helyben tartásához.
– Elhangozott, hogy a Magyarországon létesítendõ nyolc
science park egyike Zalaegerszegen lesz.
– A kormányzat által elkészített
versenyképességi program részeként valósulnak meg a science

parkok az országban, amelynek
nem eleme a magánberuházásban felépült ZalaZONE Kutatási
és Technológiai Központ, viszont
szinergiát képez vele, mert közösek a célok.
– Milyen infrastruktúrával áll
rendelkezésre a központ a bérlõk számára?
– A kétezer négyzetméteres
épületben irodák, laborok és mûszaki mûhelyek találhatók. A központban a helyben lévõ szakemberek és az együttmûködõ partnerek a jármûipar, a mechatronika, a szoftver és kommunikációs
technológiai fejlesztések, valamint a gépészeti tervezés, gyártástechnológiák és anyagtechnológiák fejlesztése területein adnak
kutatás-fejlesztési, innovációs és
mûszaki szolgáltatási megoldásokat. Ezek a tevékenységek a jármûipar más területeinek kutatásfejlesztési irányaival is bõvülhetnek, melyek nemcsak a térség, de
az ország gazdasága számára is
kitörési pontot jelenthetnek. A kutatási központ gyakorlatilag betelt.
A hazai és nemzetközi vállalatok
és egyetemek körében egyaránt
nagy az érdeklõdés, ezért már a
bõvítésben gondolkodunk – zárta
a beszélgetést Molnár Gábor.
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ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ TISZTELT GÉPJÁRMÛ-TULAJDONOS!
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI LAKOSSÁG RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2019. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció Zalaegerszeg csak azon területein valósul meg, ahol
a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni
legkésõbb a meghirdetett szállítási napon reggel
6.00 óráig:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum
1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva (big-bag zsákban
nem áll módunkban elhozni a hulladékot).
Azon városrészekben, ahol a gyûjtési akció
azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes)
zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített
gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag
a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk ki és ezeket térítésmentesen szállítják el.
Felhívjuk Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél
(Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a
város területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú
hulladékok: Parki Úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.:
30/239-4509. Nyitvatartás: kedd–péntek 9–17,

szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap
szünnap.
GYÛJTÉSI NAPOK
2019. november 4. hétfõ:
Páterdomb+Belváros keleti részébõl Bocskai,
Bethlen, Toldi utcák, Biró Márton u. belvárosi
része, Kinizsi u. belvárosi része
2019. november 5. kedd:
Zrínyi környéke
2019. november 11. hétfõ:
Kaszaháza • Gólyadomb
2019. november 12. kedd:
Becsali • Bazita
2019. november 14. csütörtök:
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)
2019. november 15. péntek:
Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól nyugatra (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u.
páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z.,
Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák).
Az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint
az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák, +
csak a Szívhegyi u.+Hóvirág u.
2019. november 18. hétfõ:
Ságod • Neszele
2019. november 19. kedd:
Nekeresd • Pózva
2019. november 20. szerda
Belváros
2019. november 21. csütörtök
Botfa • Besenyõ
2019. november 22. péntek:
Kertváros
2019. november 25. hétfõ
Andráshida, Hatház,
Vorhota-Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi,
Újhegyi és Erzsébethegyi utak.

 2019. november 4-tõl a parkolóbérlet-értékesítés színvonalának emelése, a gyorsabb és egyszerûbb kiszolgálás érdekében bevezetjük az övezeti parkolók és a Csipke Parkolóház
esetében a rendszámra szóló parkolóbérletek elektronikus értékesítését.

A bérletek online megvásárolhatók a honlapunkon, a
www.vgkft.hu-n keresztül rövid regisztrációt követõen, a díjövezet
(2. (zöld), 3. (piros) és 4. (sárga)) vagy a parkolóház és a kívánt idõszak kiválasztásával. A bérletek árát bankkártyával egyenlítheti ki,
banki partnerünk az OTP Bank.
Fontos tudni, hogy a bérletek továbbra is naptári évre, illetve
naptári idõszakokra válthatók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lakcímhez kötött kedvezményes, nem rendszámhoz kötött, a vonatkozó helyi 19/1997. (V.
22.) önkormányzati rendelet 11. § szerinti bérleteket továbbra is
csak az Ügyfélszolgálati Irodán lehet megvásárolni!

NOVEMBER 2. 20 ÓRA
NOVEMBER 4.

NOVEMBER 5. 18 ÓRA
NOVEMBER 6. 19 ÓRA

NOVEMBER 7. 18 ÓRA

NOVEMBER 7. 18 ÓRA
NOVEMBER 8–2020. JANUÁR 11.

ÁPOLÓT/GONDOZÓT

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA
(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)
FELVÉTELT HIRDET ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE.

NOVEMBER 9.
NOVEMBER 11.
NOVEMBER 11. 18 ÓRA

Pályázati feltételek: OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3.
sz. melléklete szerint.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy a idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl, Bálintné Szalai Anikótól a 92/317683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon vagy személyesen.

NOVEMBER 12. 18–20 ÓRA
NOVEMBER 13. 19 ÓRA
NOVEMBER 15.

A „ZRÍNYI 125–400”
KIADVÁNY-, PROGRAM- ÉS RENDEZVÉNYTERVE
1

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK:
1. Iskolatörténeti kiállítás anyaggyûjtése
(2019. október 1–december 2.)
2. „Eötvös 100” konferenciasorozat (2019. október 15.)
3. Fotópályázat beadási határideje (2019. október 18.)
4. XXVIII. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
(2019. október 18–19.)
5. Az új, földszinti Zrínyi-tabló felavatása és új, Zrínyi-logós pólóbemutató, jubileumi póló és emléktárgyak rendelésének kezdete
(2019. október 24., 11 óra)
6. Fotópályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója
(2019. november 5.)
7. Ostoros Károly-emlékfutás (akadályfutás) (2019. november 22.)
8. Zrínyis naptár megjelentetése (a fotópályázat válogatott képeibõl)
(2019. december 2.)
9. Iskolatörténeti kiállítás a gimnáziumban
(2020. január 21–2020. május)
10. Új zrínyis füzet kiadása (téma: irodalom) (2020. január 21.)
11. Alapítványi bál (2020. február 1.)
12. Szalagavató ünnepség (2020. február 14.)
13. XXIX. nemzetközi magyar matematikaverseny. (2020. március)
14. Jubileumi emlékkönyv kiadása
(2020. április eleje)
15. Kiállítás a gimnázium mûvésztanárainak és egykori diákjainak alkotásaiból. Hevesi Sándor Színház (2020. április vége–május eleje)
16. „Zrínyis példaképek – Karrierek, pályafutások, életutak”.
Egykori diákjaink, szülõk, tanárok, jelenlegi diákok elõadásai a tanulók és
az érdeklõdõk számára
(2020. április 30. csütörtök délelõtt)
17. Ünnepi gálamûsor a Hevesi Sándor Színházban
(2020. április 30. csütörtök 15 és 19 óra)
18. Ökumenikus istentisztelet
(2020. május 1. délelõtt)
19. Érettségi találkozók napja
(2020. május 1. délután)
Javasoljuk az érettségi találkozót szervezõ osztályoknak (5, 10, 15, 20,
25 stb. éves találkozók), hogy e napra szervezzék az eseményt
20. Ballagás
(2020. május 2.)
21. Ostoros Károly-sportnap / focitorna (2020. május 29.)
1
A gimnázium fennállásának 125. tanévét, valamint Zrínyi Miklós költõ, hadvezér, politikus születésének 400. évfordulóját ünnepeljük az idei tanévben.

TÁJÉKOZTATÁS
ÜVEGHULLADÉK
GYÛJTÉSÉRÕL
Tájékoztatjuk
Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszegen a házhoz menõ
üveghulladék gyûjtésének
idõpontja 2019. évben az
alábbi:

NOVEMBER 15.
NOVEMBER 18. 18 ÓRA
NOVEMBER 19. 19 ÓRA

NOVEMBER 20.

NOVEMBER 21. 14–18 ÓRA

2019. NOVEMBER 1.
Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

NOVEMBER 22–24.
NOVEMBER 24–JANUÁR 10.

NYITVATARTÁS
A zalaegerszegi vásárcsarnok 2019. november 1-én, pénteken is
nyitva tart.

NOVEMBER 24.
NOVEMBER 25. 18 ÓRA
NOVEMBER 27. 19 ÓRA

NOVEMBER 28–DECEMBER 20.

FELHÍVÁS TAKARÍTÓI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Vásárcsarnok
Gazdálkodási Szervezet
Zalaegerszeg
MUNKATÁRSAT KERES
TAKARÍTÓI
munkakörbe.
ÉRDEKLÕDNI LEHET
A +36-20/940-9010
TELEFONSZÁMON.

NOVEMBER 28–DECEMBER 24.
November 29.
NOVEMBER 29. 19.00–20.30 ÓRA
NOVEMBER 30. 21 ÓRA
NOVEMBER 30–DECEMBER 1.
NOVEMBER 30.
NOVEMBER 30.
NOVEMBER 30. 15 ÓRA

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A Platán sor Landorhegyi
úti csomópontjától az Ola utcáig nagy felületû útjavítási,
kátyúzási munkák miatt forgalomkorlátozás lesz érvényben
2019. október 28. és 30. között. A szakaszt érintõ csomópontokat a munkák nem érintik. A forgalom biztosítása irányítás mellett történik. A munkák ideje alatt kérjük a lakosság, illetve a forgalomban
részt vevõk türelmét.
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata

Aurora – Viszlát Iván 30
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a
szovjet csapatok bevonulásának évfordulója, nemzeti gyásznap
(1956-os emlékmû, Ady utca)
„Világjáró – Irak” – Schmidt Péter elõadása
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
JazzSzerda 2019/20 „Pop, swing and soul” – Falusi Mariann,
Szûcs Gabi és Váczi Eszter koncertje
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Doszpot Péter gyilkossági fõnyomozó elõadása: Hollywood
kontra Magyarország
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
A kirakatban: Szentesi Éva (Mimosa Lounge)
Válogatás a X. Krosnói Textilbiennálé anyagából
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Márton-napi vigasságok
(Göcseji Falumúzeum)
Techtogether vetélkedõ
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Ébredezõ(k) – Angyali üzenetek az itt és most-ban – Ferencz
Ildikó lélekgyógyász elõadása
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
Kõhalmi Zoltán önálló estje
(Art mozi)
Egerszegi páholy – Pataki Ági
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
„Tarka lepke, kis mese...” Zala megyei vers- és mesemondó
verseny
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
Ismerõs Arcok-koncert
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
A Kirakatban: Tamás Rita (Mimosa Lounge)
„Nemzetek zenéi” programsorozat – Francia sanzonest:
Micheller Myrtill
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban – Az
ÁVH megalakulása és mûködése 1956-ig
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ, VMK Caffé)
Termelõi és Kézmûvesvásár
(Art mozi)
Díszgalamb- és Kisállat-kiállítás
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
Vitrinkiállítás: Gyermekrajzpályázat kiállítása
(Gébárti Kézmûvesek Háza)
Nyitott mûhelygalériák napja
(Gébárti Kézmûvesek Háza)
A Kirakatban: Gyõrfi Pál (Mimosa Lounge)
Nyitott Akadémia: Dr. Buda László: Hogyan jussunk túl a
múlton? címû elõadása
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)
Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely adventi kiállítása
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház – Izsák Imre Általános Iskola)
Egerszegi Advent 2019
(Belváros)
Betlehem építése
(Zalaegerszeg-Andráshida, Kutasi forduló)
A Vámpírtól Mary Poppinsig
(Art mozi)
Ripoff Raskolnikov – Nagy Szabolcs duó koncertje
(Keresztury Dezsõ VMK)
XVI. Kárpát-medencei mézfesztivál és termelõi vásár
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Adventikoszorú-készítés
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
Canterina kamarakórus adventi hangversenye
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Száz éve is várták a karácsonyt Zalaegerszegen – belvárosi
séta
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 Az innovációhoz nemcsak
megfelelõ környezetre és mérnökökre van szükség, hanem
mások mellett közgazdászokra
is – jelentette ki az innovációs
és technológiai miniszter a Budapesti Gazdasági Egyetem
(BGE) zalaegerszegi gazdálkodási karán közel egymilliárd forintból létesített Innovációs és
Tudásközpont átadásán.
– A. L. –
Palkovics László kiemelte,
hogy a magyarországi egyetemek
közül hárman – közte a BGE – értették meg, hogy Budapesten kívül
is van élet. Ezt jelképezi a zalaegerszegi karon létesített Innová-

Kitekintõ

A BGE A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN
ÁTADTÁK AZ EGYETEM ÚJ INNOVÁCIÓS ÉS TUDÁSKÖZPONTJÁT

elõtt az autóipari innovációban.
Megemlítette, hogy az IMF néhány
hete több ország high-tech szerinti gyártási rendszereirõl készített
felmérést. Ebbõl kiderült, Magyarország Németországgal azonos
szinten áll, tehát ma már nem csak
idehozzuk és alkalmazzuk a fejlett
technológiákat, de képesek vagyunk azok továbbfejlesztésére is.

központ létrehozására az EFOPban elnyert 694 millió forintot a
kormány 253 millió forinttal egészítette ki, miután beemelte a Modern városok program elemei közé. Úgy értékelt, hogy ez a központ szorosan illeszkedik a város
kutatás-fejlesztési és innovációs
céljai közé, legyen szó a jármûipari tesztpályáról, a közelmúltban átadott SmartField kutatóközpontról
és a leendõ Science Parkról.
Vigh László országgyûlési képviselõ az elektromos és autonóm
jármûveket kiszolgáló próbapálya
mellett a hozzá tesztútként csatlakozó, épülõ M76-os gyorsforgalmi

út, valamint az 5G kommunikációs
hálózat tesztkörnyezetének jelentõségét is kiemelte Zalaegerszeggel, Zala megyével kapcsolatban.
Úgy fogalmazott: a tesztpálya a
„zalai Szilícium-völgy” szíve, a
mellette már megnyitott kutatóközpont az agya, a BGE új tudásközpontja pedig a tüdeje, ami friss levegõt ad a gazdaságnak.
Az átadási ünnepségre érkezõ
vendégeket a Netlife Robotics vállalat Pepper névre hallgató humanoid robotja is üdvözölte az felújított épületben, jelezve azt, hogy
a BGE valóban a high-tech, a
csúcstechnológia útjára lépett.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
FOLYAMATOSAN INDULNAK!

INGYENES ELMÉLET – Ifjúsági kedvezmény
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

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

ciós és Tudásközpontja. Az egyetemnek így lehetõsége van arra,
hogy a high-tech gazdasági felépítését a tudomány és az oktatás oldaláról támogassa. Ez nemcsak
hallgatókat és kutatási lehetõséget
jelent a BGE számára, hanem aktív részvételt is benne. A high-tech
jelenik meg a zalaegerszegi tesztpályában, amely a világon sok
szempontból egyedülálló. Mint
mondta: a Frankfurter Allgemeine
Zeitung egy cikkben errõl a közelmúltban úgy írt, hogy Magyarország orrhosszal vezet a környezõ
országok, közte Németország
 A közelmúltban adták át a
Zalaco Sütõipari Zrt. második
üzemcsarnokát a zalaegerszegi északi ipari parkban. Az
összesen 4 milliárd forintba
kerülõ beruházás megvalósítását 835 millió forint állami
támogatás segítette. A termelõi komplexumok létesítését
az elmúlt évtizedekben saját
kiskereskedelmi üzlethálózat
kialakítása elõzte meg,
melynek köszönhetõen szinte
már az egész Dunántúlon
ismertek és közkedveltek az
ország harmadik legnagyobb
sütõipari vállalatának
termékei.
– Bolthálózatunk valóban kiépült, jelenleg félszáznál több üzletünk mûködik Zala, Vas, Veszprém és Gyõr-Moson-Sopron megyében. Tavaly megvásároltuk a
komlói sütõipari üzemet is, így
már Baranyában illetve Tolnában
is jelen vagyunk. Kiskereskedelmi
szinten is, miután Komlón, Szigetváron és Dombóváron is vannak
szaküzleteink. A tervünk az, hogy
ezek számát 15–20-ra növeljük
az elkövetkezõ években – válaszolt kérdésünkre Berta László, a
Zalaco Sütõipari Zrt. vezérigazgatója.
– Mindeközben a gyártókapacitásukat is fejlesztették. Mi
indokolta ezt?
– Zalaegerszeg iparterületén,
a Fuvar utca 10. szám alatt öt évvel ezelõtt hoztuk létre fagyasztott
termékeket gyártó üzemünket.
Három év alatt elértük az itteni kapacitás felsõ határát: ismét bõvítésre volt szükség, hogy kiszolgáljuk a növekvõ vevõi igényeket.
Az új, 6200 négyzetméteres
üzemcsarnokunk építését tavaly
december elején kezdtük meg, és
idén szeptember közepén adtuk
át. Ez a szintén fagyaszott pék- és
cukrásztermékek elõállítására
specializálódódott üzem kétszer

Heidrich Balázs, a BGE rektora
azt mondta, az egyetem négy stratégiai céljának kiteljesedését szolgálja a zalaegerszegi Innovációs
és Tudásközpont. Ezek a sikerre
felkészítõ oktatás, az alkalmazott
kutatás társadalmi, gazdasági hatásainak elõsegítése, a vállalkozásokkal való együttmûködések továbberõsítése, valamint a fenntartható és felelõs egyetem megvalósítása. Mindez már jelen van a
zalaegerszegi karon.
Balaicz Zoltán polgármester a
beruházás költségvonzatáról elmondta: az Innovációs és Tudás-

IDÕPONTOK: NOVEMBER 11. (HÉTFÕ), NOVEMBER 13. (SZERDA)
DECEMBER 9. (HÉTFÕ) ÉS DECEMBER 11. (SZERDA) 15.00 ÓRAKOR.
RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%; ÁKÓ: 155,6–164,61%; ÁKK: 196,056–207,408

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft.
Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon lehet.

ZALACO: EGÉSZSÉGESET, JÓT, FINOMAT!
A MONARCHIA-BELI POGÁCSÁTÓL A STREET FOOD TERMÉKEKIG
akkora, mint az elõzõ, de ami ennél is lényegesebb, hogy háromszorosára tudjuk növelni vele
gyártókapacitásunkat.
– Hogyan mûködik majd az
új üzem?
– Az eltelt fél évtized alatt sokat fejlõdött a technológia, amivel
lépést tartottunk, így a legmodernebb rendszerekkel szereljük fel
az új komplexumot is. A termelés
a közel 5500 négyzetméteres
gyártócsarnokban két gyártósoron, lépcsõzetesen lép mûködésbe. Az elsõ gyártósort már betelepítettük, amivel a 40 millió helyett
már 100 millió darab pogácsát tudunk elõállítani évente. A második
gyártósorunk is ugyanilyen teljesítményre lesz képes. Ezt 2020ban állítjuk üzembe, hogy melyik

termékcsoporttal, arról még nem
döntöttünk.
A technológiáról elmondható,
hogy korszerû berendezések felügyelik a lisztellátást, a tésztafeldolgozást, a mélyhûtést és a csomagolást is. Teljesen automatizált lesz raktárunkban az árumozgatás, ami azért fontos, mert
mindez nem átlagos körülmények
között, hanem mínusz 20 Celsius-fokban valósul meg. A mélyhûtõtároló 1100 raklap tárolására
alkalmas, számítógép vezérli a
polcrendszert. A munkát itt, a kemény mínusz fokokban vezetõ
nélküli, elektromos targoncák
végzik. Cégünk munkavállalói létszáma újabb 100 fõvel bõvül
majd a 2020-as teljes megvalósí- az elmúlt 20 évben 500 cukrászt szeg mellett Komlón és Soprontás után. Itt említeném meg, hogy és péket képeztünk ki. Zalaeger- ban is van tanmûhelyünk, mely
utóbbiakban hátrányos helyzetû
diákokat, illetve felnõtteket is oktatunk. Az egyetemi duális képzésben 5 hallgatóval idén is részt
veszünk. Akkreditált vállalatként
34 megváltozott munkaképességû embert foglalkoztatunk; munkájukat tanácsadó és mentor segíti.
– Az átadási ünnepségen elhangzott, hogy Monarchia-beli
pogácsákat fognak gyártani az
új üzemben. Miért?
– Az egykori Monarchia több
évszázados sütõipari illetve élelmiszeripari kultúrájának egyik áthagyományozott terméke a pogácsa, ami a mai napig közkedvelt a
fogyasztók körében. Jelenleg
Horvátországba és Szerbiába
Berta László (balról) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel az új üzem átadásán.
szállítunk pogácsát, korlátozott

kapacitásunk miatt nem nagy
mennyiségben. Az új üzem azonban lehetõséget ad a pogácsaexport bõvítésére, Szlovénia, Szlovákia és késõbb Ausztria elérésével. Az évi 300 millió forintra tehetõ exportunk ezáltal egymilliárd
forintra nõhet.
– A hagyományok mellett az
új trendek követésérõl sem feledkeznek meg.
– Termékkínálatunk országosan is egyedülálló, ugyanis több
mint 400-féle pék- és cukrászterméket forgalmazunk. Naponta 50
ezer vásárló keresi fel szaküzleteinket a mindennapi kenyérért, a
kakaós csigáért, a sajtos pogácsáért, a népszerû házi rétesekért,
vagy éppen a finom tortaszeletekért. Vállalatunk 2006 óta nem
emelte az alaptermékek: a kenyér,
a kifli és a zsemle árát. Szaküzleteinkben saját gyõrvári tejüzemünkbõl származó, elsõ osztályú
tejtermékeket – tejet, gyümölcsjoghurtokat, tejfölt, kaukázusi kefirt,
rögös túrót – is forgalmazunk. Ragaszkodunk a természetes alapanyagok és a saját receptek használatához. Ez határozza meg termékfejlesztéseinket is, amellyel az
új trendeket is igyekszünk követni.
Szaküzleteinkben street food illetve fast food termékek is kaphatók,
mint például a rántott húsos szendvics. Aki betér valamelyik szaküzletünkbe, tud táplálkozási igényeinek megfelelõ terméket választani.
Igazi gasztrokulturális hely a zalaegerszegi Zalaco Bisztró, ahol elsõsorban mediterrán ételeket kínálunk, de a világ ízeibe is belekóstolhatnak vendégeink. A minõség
számunkra egyet jelent a modern
technológiák alkalmazásával, a kifogástalan minõségû és válogatott
alapanyagok felhasználásával, valamint szakképzett dolgozóink
munkájával, mert célunk az, hogy
egészségeset, jót és finomat állítsunk elõ – hangsúlyozta végül
Berta László vezérigazgató.
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Sport

JÓL KEZDTE A BAJNOKSÁGOT A ZTE RK ERÕSÍTENI KELL A BENTMARADÁSHOZ
AZ ERÕSEBB CSAPATOK AZONBAN EZUTÁN JÖNNEK

 Jól rajtolt az NB II-es bajnokságban a ZTE RK férfi röplabdacsapata. Az elmúlt idényben
bajnoki címet szerzõ, kissé
megfiatalodott együttes az elsõ
fordulóban két biztos, 3:0-ás
gyõzelmet aratott.
– Azzal vitatkoznék, hogy megfiatalodott a csapat, az együttes
magját továbbra is a 28–29 éves
korosztály alkotja – vélekedett Domokos Lajos edzõ. – Kétségtelen
tény, hogy két rutinos játékosunk –
Lesznyik és Göczi – távozott. – Az
utánpótlásból minden évben feljön
2–3 fiatal, akik a továbbtanulókat
pótolják. A jó utánpótlás-nevelésünkre jellemzõ, hogy a továbbtanulók NB I-es csapatokban folytatják sportpályafutásukat. Kevesebben lettünk, így a fiatalok több játéklehetõséget kapnak. Jól kezdtük az idényt, kedvezõ volt a sorsolásunk. A két gyõzelembõl még
messzemenõ következtetéseket
nem szabad levonni. Az fontos volt
számunkra, hogy saját osztályú
csapatokat gyõztünk le, az alapszakaszban itt játszó NB I-es juniorokkal még nem találkoztunk. A

folytatásban már jóval erõsebb
együttesekkel találkozunk.
– Az országos szövetség
idén négy csoportra bontotta az
NB II mezõnyét. Ez jó vagy rossz
a ZTE szempontjából?
– Anyagilag szerencsés. Az országos szövetségben a csoportokat úgy próbálták kialakítani, hogy
minél kevesebbet kelljen utazni. Itt
lesz egy oda-visszavágó kör. Utána kerülünk össze a Nyugati csoport másik felével, ahol már csak
másodosztályú csapatok szere-

pelnek. Az NB I-es juniorok saját
bajnokságukban folytatják. Amikor
a saját bajnokságunkat is lejátszottuk, nem a megszerzett pontokat visszük magunkkal, hanem a
helyezések alapján pontot kapunk.
Az ott megszerzett pontok alakítják ki a végsõ sorrendet. A következõ kör még bizonytalan, de minden bizonnyal a Nyugati és Keleti
csoport bajnoka mérkõzik az
NB I-ért.
– Mit terveznek az idei bajnokságra?
– Elõször a Nyugati csoportban
az elsõ három hely egyikét szeretnénk megszerezni. Utána, amikor
csak az NB II-esekkel találkozunk,
meglátnánk, mi „sül ki” belõle.
Szakmai célunk továbbra is a nevelés. Amatõr csapat lévén mást
nem tudunk felvállalni. Minden évben igyekszünk 3–4 fiatalt felhozni
a felnõttcsapathoz. Miután tudjuk,
hogy a fiatalok általában továbbtanulnak, örülünk annak, hogy az
egyetemi városokban, így Pécsen,
Szegeden és még folytathatnám a
sort, van NB I-es röplabdacsapat,
így nem vesznek el a sportág számára.

MÁSODIK HELY AZ ALPOK–ADRIA VERSENYEN

 A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói az olaszországi Mestrében
megrendezésre kerülõ 19. Alpok–Adria Masters súlyemelõversenyen vettek részt. Hat csapat indult: Veneto (ITA), Friuli Venezia
Giulia (ITA), Niederösterreich (AUT), Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és a ZTE-SK.

Master D: 65 év felett. 89 kg:
5. Ábrahám Jenõ 117 kg
(47+70).
Master D: 65 év felett 102 kg: 4.
dr. Muhoray Árpád 135 kg
(60+75).

A ZTE masters súlyemelõi ez
évben Zalaegerszeg önkormányzatának segítségével négyfõs csapattal vehettek részt a rangos viadalon. Az erõs nemzetközi mezõnyben végül a második helyért
járó kupát vehették át. A négy korcsoport elsõ hat helyezettje kapott
pontot, ebbõl alakult ki a végsõ
sorrend.
A csapatverseny végeredménye: 1. Veneto (ITA), 2. ZTE SK
(HUN), 3. Niederösterreich (AUT),
4. Friuli Venezia Giulia (ITA), 5.
Szlovénia, 6. Bosznia-Hercegovina.
Egyéni eredmények:
Master B: 45–54 évesek 87 kg:
3. Papp Péter 181 kg (83+98).
Master B: 45–54 évesek 96 kg:
1. Mihályka Tibor 217 kg (90+127).

 Lassan a harmadához ér az NB I-es labdarúgó-bajnokság. A
ZTE FC csapata hosszú idõ után szerepel az élvonalban. Bár a
kék-fehéreknek akadtak ígéretes mérkõzéseik, a csapat az alsó
régióban foglal helyet a tabellán.
– A bajnoki szereplésünk kapcsán kettõsség van bennem –
kezdte mondandóját Dobos Barna, a ZTE vezetõedzõje. – Egyrészt elégedettek lehetünk, mivel a
célunk elérése szempontjából –
hogy a bajnokság elsõ tíz helyét
megszerezzük – nem állunk
rosszul. Számosan úgy vélik, hogy
a ZTE-nek elõbbre kellene állnia a
tabellán. A túlzott optimizmustól
azonban mindenkit óva intenék. A
játékosaink értékét nézve – amit
természetesen nem kell bibliának
tekinteni – a Kaposvárt elõzzük
meg. Annak nagyon örülök, hogy
sikerült a játékunkat úgy felépíteni,
hogy többet gondolhassunk a csapatról. Sajnos megvannak azok a
hibáink, amik miatt nem tudtunk
több pontot szerezni.
– Melyek ezek?
– Nem elég jó a csapat együttes védekezése. Hiányoznak a jó
egyéni teljesítmények is. A csapatban van fejlõdési lehetõség, ezeket igyekszünk kihasználni. A kezdõ játékosok közül többen – itt
gondolok többek között Stieberre,
Tamásra és még sorolhatnám –
nem érkeztek idõben, ez mindenképpen nehezítette a munkámat.
Az érkezõ játékosok fizikai állapota sem volt megfelelõ szinten. Ezt
nem lehet egyik napról a másikra
pótolni, mivel hatalmas formavisszaesés történne. Hosszabb távon érkezhetnek el a megfelelõ
szintre.
– A külsõ szemlélõ számára
feltûnõ, hogy a ZTE elég sok
gólt kap az ötösön belülrõl, és a
helyzetek kihasználásával gondok vannak…
– A beívelt labdáknál a védekezésünkben vannak hiányosságok. Ez megint képességbeli kérdés, próbálunk ezen javítani, de ez
nem megy az egyik napról a másikra. A helyezkedésünkön is van

javítanivaló. A támadójátékunkról
szólva a Honvéd ellenit emelném
ki, ismert, hogy a fõvárosiak jól védekeznek. Ennek ellenére akadtak
helyzeteink, amik kimaradtak. Az
élvonalban jóval kevesebb lehetõségünkbõl kellene gólt szerezni,

akarunk lépni, jobban kell kihasználni helyzeteinket. Mellette kellene még a csapatban 3–4 átlag feletti teljesítmény, hogy jobban szerepeljünk.
– Mit vár a folytatástól? A
ZTE hol tud pontokat szerezni?
– Mindenki ellen lehet pontot
szerezni és veszíteni is. Minden
mérkõzés élet-halál kérdése. A jelenlegi keretünktõl maximum a
bentmaradás kiharcolása várható
el. Természetesen törekszünk
jobbra. Apró dolgok miatt vesztettünk mérkõzéseket. Ha meglenne
az a pár pont, akár az 5–6. helyen
is állhatnánk a tabellán. Nem véletlen, hogy ezeket a mérkõzéseket elvesztettük. Sajnos, több találkozón több játékosom komoly
taktikai hibát követett el, ami megbosszulta magát az élvonalban.
– A téli szünetben javaslatot
tesz a csapat további megerõsítésére?
– Az elsõ és másodosztály között nagy a különbség. Próbáltuk a
lehetõségeinkhez mérten eddig is
erõsíteni a csapatot. Ezen a terüle-

ami eddig nem sikerült. Nézve az
összefoglalókat, úgy vélem, hogy
a hátsó régióban lévõ csapatok ki
tudnak alakítani helyzeteket – közte a ZTE is –, az a különbség a tabellán elõrébb álló csapatokkal
szemben, hogy nem értékesítik
azokat. Nincs mese, ha elõrébb

ten jól állunk. Mégis ráfér a csapatra az erõsítés, a centerposzt sem
megoldott még. Bízom benne,
hogy Bobál G. és Ikoba is elkapja a
fonalat. A védelembe, a középpályára, a támadósorba is kell komoly
erõsítés. Ez mindenképpen kulcsa
lehet a bentmaradásnak.

ÉREMESÕ KÕSZEGEN

S
ÚLYEMELÕÉRMEK
EREDMÉNYES DIÁKOLIMPIA

 Tatabányán rendezték meg két korcsoportban a birkózó diákolimpia országos döntõjét. A Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai
ezúttal iskoláik színeiben versenyeztek.
A Diák I-ben (2006–2007), a 46
kilósok mezõnyében Henczi
Benjamin (Eötvös-iskola, képünkön balról) az 5. helyen zárt. Az 54
kilósok között Varga Zalán (Öveges-iskola, képünkön jobbról)
bronzérmet szerzett. Õ két orszá-

MINDEN MÉRKÕZÉS ÉLET-HALÁL KÉRDÉSE A ZTE FC SZÁMÁRA

A TINIKTÕL

 Szombathelyen került megrendezésre az idei nyugat-magyarországi tini ob a súlyemegos döntõben is bronzérmes lett. A lõknél.
serdülõknél 85 kilóban Farkas
3 korcsoportban, kölyök fiú,
Benjamin (Ganz-iskola) az ötödik
lány (8. életévét betöltöttõl – 9
helyen zárt.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe- évig), fiú, lány (10 életévét betölrenc, Gerencsér Zoltán, Geren- töttõl – 12 évig), serdülõ fiú, lány
(13–14 évig) – zajlottak a küzdelcsér Roland.
mek.
A versenyzõknek három versenyszámban kellett összemérniük tudásukat: medicinlabda-dobás (hátra), távolugrás (helybõl),
súlyemelés.
A három versenyszám összetett eredménye adta a bajnoki helyezést.
Az ötvenfõs mezõnyben a ZTE
SK-t három tehetséges fiatal képviselte.
Súlyemelésben elért eredményeik.
73 kg: 1. Nátrán Álmos 63 pont.
Serdülõ. 67 kg: 1. Varga Martin
Csongor 150 kg (70+80). 89 kg: 2.
Ebedli Mátyás 109 kg (47+62).

 A vasi kisvárosban, Kõszegen
rendezték meg a Diák I., II. korcsoportos birkózók szabadfogású területi bajnokságát. A több
mint 100 induló között ott voltak
a Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai is, akik nagyszerûen szerepeltek, sok érmet szereztek.

Diák II. korcsoport (2007–2008)
32 kg 2. Rékli Hunor (Zalaegerszegi BSE, Eötvös Ált. Isk.)
50 kg 1. Ruzsics Milán (Zalaegerszegi BSE, Petõfi Sándor Ált.
Isk.)
54 kg 2. Németh Péter (Zalaegerszegi BSE, Ady Endre Ált. Isk.)
Diák I. korcsoport (2006–2007)
38 kg 1. Cséri Csenger (Zalaegerszegi BSE, Mindszenty Ált. Isk.)
42 kg 2. Kerti Atilla (Zalaegerszegi BSE, Kehidakustány, Deák
F. Ált. ISK.)
46 kg 1. Henczi Benjamin (Zalaegerszegi BSE, Eötvös Ált. Isk.),
2. Henczi Marcell (Zalaegerszegi
BSE, Eötvös Ált. Isk.)
54 kg 1. Gyarmati Balázs (Zalaegerszegi BSE, Teskándi, Ált.
Isk.), ...3. Varga Zalán (Zalaegerszegi BSE, Öveges J. Ált. Isk.)
69 kg 3. Tarsoly Tas (Zalaegerszegi BSE, Zalaszentgrót, Deák.
F. Ált. Isk.)
A versenyzõk az országos döntõbe jutottak.

Újpest FC–ZTE FC 0-0
NB I-es labdarúgó-mérkõzés, Budapest.
PEAC-Pécs NKK–ZTE NKK 79-73 (18-13, 23-24, 22-21, 16-15)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Pécs.
ZTK FMVas–Szegedi TE 3:5 (3640-3680)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Ipartechnika Gyõr–ZTE ZÁÉV TK 7:1 (3527-3372)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Gyõr.
FC Ajka–ZTE FC 0-0
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Ajka.
ZTE RK–DSE Röplabda Akadémia 1:3 (-17, -17, 17, -13)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.
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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. 11. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2019. 11. 29. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: 2019. november 1.
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.
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

MOBIL

MASSZÕR

MARAI

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

BEJELENTKEZÉS:

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

KAROSSZÉRIA

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!

