
Az egyéni vállalkozóknak (a ta-
valy mellékállásban katás vagy
evás vállalkozókat kivéve), az õs-
termelõknek és az áfás magán-
személyeknek továbbra is önál-
lóan kell benyújtaniuk az szja-
bevallást, aminek elkészítését
nagyban megkönnyíti a NAV által
összeállított adóbevallási terve-
zet, mely a munkáltatóktól, kifize-
tõktõl származó adatokat tartal-
mazza. A tervezetek március 15-
tõl elérhetõek a NAV honlapján
(www. nav.gov.hu/szja/szja), illet-
ve a kormányzati portálon

(www.magyarorszag.hu) egy-
aránt.    

Az egyéni vállalkozók, az õster-
melõk és az áfás magánszemélyek
a tervezet adatainak megtekintése,
a nem kifizetõtõl, munkáltatótól
származó jövedelmi adatok, vala-
mint a vállalkozói, õstermelõi tevé-
kenységgel összefüggõ adatok ki-
egészítése, majd mentése után

küldhetik be a bevallást elektroni-
kusan, a webes kitöltõfelületen. 

A személyijövedelemadó-be-
vallás benyújtási határideje min-
denkinek egységesen május 20.  

Az szja 1+1%-áról is május
20-áig rendelkezhetnek a felaján-
lók, addig választhatnak egy támo-
gatni kívánt civil szervezetet, egy
vallási közösséget vagy a Nemze-
ti Tehetség Programot. Az egyhá-
zak részére tavaly tett rendelkezõ
nyilatkozatok szintén eddig az idõ-
pontig módosíthatók, vagy vonha-
tóak vissza.  
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A helyi érték

A télen is folyamatosan, ütem-
terv szerint zajlik az építkezés Za-
laegerszegen a Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium vívó- és tornacsarnoká-
ban. Jelenleg mintegy 33 százalé-
kos készültségi szintrõl számolt be
a munkálatokon dolgozó két zalai
cég, a Szabadics Közmû- és Mély-
építõ Zrt., illetve a B&G Építõ és
Üzemeltetõ Kft.

A tornacsarnok és vívóterem

építésének költsége 3,3 milliárd
forint. Az építés helyszíne a Notre
Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend
által mûködtetett iskola a Zárda ut-
ca 25. szám alatt. A tornacsarnok
29,4-szer 44,6 méter alapterületû,
9,1 méter magas és három részre
osztható lesz, 400–450 fõs, 228
négyzetméteres lelátóval. Az épü-
let elõregyártott vasbeton pillér-
vázzal, acél rácsszerkezettel jön
létre.

A vívócsarnok 18-szor 38,1 mé-
teres és 3,8 méter magas lesz. A
teljes hasznos alapterület 4 ezer
négyzetmétert tesz ki. A projekt
egyik fõ célja, hogy a sportág ki-
emelt verseny- és utánpótláscent-
rumává váljon a térségben, vala-
mint javuljon az iskola 700 tanuló-
jának sportolási környezete és le-
hetõsége.

A kulcsrakész épülettel együtt
összesen 69 darab parkolóhely is
elkészül, a közúti csatlakozással,
útburkolatokkal és járdákkal
együtt mintegy 2300 négyzetmé-
teren. A gyalogos látogatók több
mint 1100 négyzetméternyi tér-
burkolatot kapnak. A beruházás
várhatóan 2020 folyamán elké-
szül.

BEJÁRÁS A VÍVÓKOMPLEXUMBAN
A BERUHÁZÁS MÉG AZ IDÉN ELKÉSZÜL

Bejáráson tekintette meg az épülõ Mindszenty-torna- és vívó-
komplexumot Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, Csordás Róbert, a Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium igazgatója, Françoise Debeaupte, a
Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend rendfõnöke, valamint a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt., illetve a B&G Építõ és Üze-
meltetõ Kft. építésvezetõi.

MINDENKINEK KÉSZÍT
SZJA-BEVALLÁSI TERVEZETET A NAV

A NAV mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akirõl
kifizetõi, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló,
õstermelõ, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár
egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendõkrõl, a határidõrõl
és az 1+1%-ról minden fontos információ megtalálható a NAV
honlapján. 

– pet –

A részletekrõl a városházán tar-
tottak sajtótájékoztatót az érintet-
tek. Mint azt Balaicz Zoltán polgár-
mester bevezetésképpen elmond-
ta, a mostani siker nem elõzmé-
nyek nélküli, hiszen tavaly három
praxisközösség már nyert a pályá-

zaton; akkor 200 millió forinthoz ju-
tott a konzorcium. Most újabb két
praxisközösség eredményeirõl
tudnak beszámolni, akik 138 millió
forint támogatást nyertek a projek-
ten. Így – az országban egyedülál-
ló módon – összesen öt sikeres
pályázatot könyvelhet el magának
a város, ami azért is örömteli, mert

a háziorvosi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése mindig is kiemel-
ten fontos feladatként szerepelt az
önkormányzat tervei között.

Zimborás Béla projektmene-
dzser hozzátette: a két projektben
összesen 22 zalaegerszegi kör-
zet (nyolc gyermek-, tizenhárom
felnõtt- és egy vegyes háziorvosi
körzet) vesz részt, vagyis közel
40 ezer embert tudnak ellátni. A
projektben részt vevõ körzetek
páciensei térítésmentesen tudnak
különféle szolgáltatásokat igény-
be venni. A program az alapellá-
tásban részt vevõ szereplõk haté-
kony együttmûködését állítja kö-
zéppontba; bevonva a szakellá-
tást, az egészségfejlesztõ irodá-
kat és az önkormányzatokat is. A
cél a szemléletformálás és a pre-
venció.

(Folytatás a 3. oldalon.)

PREVENCIÓ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS
ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A HÁZIORVOSI PRAXISKÖZÖSSÉGEKNÉL

Ismét eredményesen szerepelt két zalaegerszegi háziorvosi
konzorcium (háziorvosokból, házi gyermekorvosokból álló pra-
xisközösség) az Emberi Erõforrások Minisztériumának „Három
generációval az egészségéért” második körös pályázatán. Az új
szolgáltatások a prevenciót hangsúlyozzák.

A TARTALOMBÓL
ZTE – 100

(3. oldal)

Mûvészet és jótékonyság a kórházban
(4. oldal)

A múzeumi munka pillanatképei
(5. oldal)
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2 Közélet

Papp Bence már végzett hall-
gató, ez utóbbi szakon szerezte
meg a diplomáját. Szívesen em-
lékszik vissza az egyetem által kí-
nált lehetõségekre, így a finnor-
szági tanulmányútra, az üzemláto-
gatásokra, amelyek a szakmai fej-
lõdést segítették. „Talán a legfon-
tosabb mérföldkõ az egyetemi ta-
nulmányaim alatt az volt, amikor
Arató Ádám csoporttársammal és
dr. Gubán Miklós dékán úr irányí-
tásával egy TDK-pályamunkát ké-
szítettünk el logisztika témában,
mellyel az OTDK-n elsõ helyezést
értünk el” – mondta Bence. A meg-
szerzett tudást és kompetenciákat

jól tudja hasznosítani munkahe-
lyén, a Zalaco Sütõipari Zrt.-nél,
ahol egy új vállalatirányítási rend-
szer bevezetése zajlik jelenleg.

Büszkeséggel tölt el bennün-
ket, hogy karunkról az idei tanév-
ben is 14 pályamunka ért el helye-
zést a BGE tudományos diákköri
konferenciáján, melybõl 11 az
OTDK-n is megmérettetésre kerül
2021-ben – emelte ki a kar dékán-
ja.

Varga-Lengyeltóti Szilvia öt
TDK-dolgozatot készített tanul-
mányai alatt, és többször tovább-
jutott országos versenyre is. Szil-
via február végén veheti át diplo-

máját a pénzügy mesterszakon.
„Mindig igyekeztem tanulmánya-
im mellett más tevékenységek-

ben is részt venni, így a közössé-
gi életben is aktív szerepet vállal-
tam. Az MKT hallgatói szervezet-

ben szakmai és kulturális progra-
mok szervezésében szereztem
tapasztalatot, találkozhattam az

üzleti élet kiválóságaival, de ki-
próbálhattam vezetõi készségei-
met is. Mindezek hozzájárultak
ahhoz, hogy már az alapképzé-
ses diplomám átvétele elõtt meg-
kezdhettem munkámat a Zalavíz
Zrt.-nél, controlling területen. A
családias légkörnek köszönhetõ-
en az oktatókkal is sokkal szoro-
sabb kapcsolat alakult ki. Itt szin-
te mindenki ismer mindenkit,
szemben a nagy egyetemekkel,
ahol el lehet veszni a több ezer
hallgató között. A hallgatói szer-
vezetekben végzett közös mun-
ka, az együtt végigizgult verse-
nyek, a jó hangulatú egyetemi bu-
lik, a különbözõ konferenciákon
való részvétel igazi csapattá ko-
vácsolt össze minket. Az együtt
átélt élmények számomra örök
emlékek maradnak” – mondta
Szilvia.

Tóth Máté és Balázs Bence a
Zrínyi Miklós Gimnáziumból ér-
keztek, és már elsõ éves hallgató-
ként sikerrel mérettették meg ma-
gukat a TDK-n és az OTDK-n, va-
lamint több szakmai versenyen.
„Persze mindez nem valósult vol-
na meg motiváló és inspiráló okta-
tók nélkül, akikre mindig számít-
hattunk. Kiemelten vonzóak szá-

momra azon szakmai tárgyak,
ahol gyakorlatorientált megközelí-
tésre törekszenek tanáraink” –
egészítette ki Máté. 

Nagyon jónak tartom, hogy az
idei tanévtõl az Erasmus progra-
mok keretében külföldön is tanul-
hatunk – mondta Balázs Bence 2.
évfolyamos duális hallgató, aki 3
hallgatótársával márciusban a
grazi Karl-Franzens Egyetem Tár-
sadalom- és Gazdaságtudományi
Karán tölthet el egy szemesztert
sikeres ösztöndíjpályázatuknak
köszönhetõen. Dr. Gubán Miklós
hozzáfûzte: ettõl a félévtõl a GKZ-
ra is érkeznek külföldi diákok
Ghánából és Albániából. Az angol
nyelvû kurzusokba a magyar diá-
kok is bekapcsolódhatnak, ezáltal
fejleszthetik nyelvtudásukat.

Szabó Kinga a duális képzés
elõnyeit emelte ki. „Ez egy nagyon
jó tapasztalatszerzési, de egyben
kiemelkedõ pénzkereseti lehetõ-
ség is. Úgy vélem, a GKZ kiemel-
kedik abban, hogy remekül össze-
hangolta ezt a képzési formát az
akadémiai képzéssel. A munkahe-
lyi operatív tevékenységek mellett
minden félévben egy-egy projekt-
feladatot kell kidolgoznunk a vál-
lalati szakemberek segítségével.
Ezeknek köszönhetõen is fejlõ-
dünk, és növekszik versenyké-
pességünk a munkaerõpiacon.”

Végül Jóna Péter gazdálkodási
és menedzsment alapszakon ki-
váló eredménnyel végzett hallgató
az utolsó, úgynevezett gyakorlati
félévre hívta fel a figyelmet. A nem
duális hallgatók ugyanis ebben a
szemeszterben tudják az elmélet-
ben megtanultakat a gyakorlatban
is megtapasztalni egy adott szer-
vezetnél. Péter meglátása szerint,
amennyiben valaki jól teljesít a
gyakorlati idõ alatt, úgy állásaján-
latot is kaphat.

A cikkben megszólaltatott hall-
gatók valamennyien kiemelték: az
is erõs érv a GKZ mellett, hogy a
mindennapi megélhetés sokkal
költséghatékonyabb, mint Buda-
pesten vagy más nagyvárosban.
A kiemelkedõ, jó teljesítményt
nyújtó diákok számtalan ösztön-
díj-lehetõséggel élhetnek. A zala-
egerszegi lakóhellyel rendelkezõ-
ket a város saját ösztöndíjprog-
ramjaival is támogatja. Végül, de
nem utolsósorban a zöld környe-
zet és a fenntarthatósági értékek
beépülése tovább növelik a GKZ-
varázst.

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES

Február 6-án tartja következõ
közgyûlését a város önkor-
mányzata. Ezen az ülésen fo-
gadják el a képviselõk a 2020.
évi költségvetési rendeletet.

A közgyûlésen többek között
felülvizsgálják a roma és ukrán
nemzetiségi önkormányzattal kö-
tött együttmûködési megállapo-
dást, és jóváhagyásra kerül a pol-
gármesteri hivatal szervezeti és
mûködési szabályzata. Módosítják
a Nagypáli község önkormányza-
tával kötött ellátási szerzõdést is, a
családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítására.

Településfejlesztési döntés is
születik majd, kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítják a volt MMIK
területét és környezetét, valamint
a városi sportcsarnok területét és
környékét.

Tárgyalja a képviselõ-testület a
város közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervét, valamint
a Batthyány utca–Kölcsey utca sa-
rokingatlan értékesítését. Szó lesz
még a közgyûlésen a környezet-
védelmi alap múlt évi felhasználá-
sáról, és az idei évi tervekrõl, ala-
pítványok támogatásáról, a város
idõsügyi koncepciójának céljairól.

A BGE ZALAEGERSZEGI KARÁT VÁLASZTOTTUK
BESZÉLGETÉS ZALAI HALLGATÓKKAL A GKZ VONZEREJÉRÕL

Örömteli, hogy egyre több diák választja karunkat a zalaeger-
szegi és a környezõ középiskolákból – vezette be a beszélgetést
dr. Gubán Miklós, a BGE GKZ dékánja. Ez köszönhetõ annak is,
hogy a munkaerõpiaci igényeknek megfelelõen kibõvítettük a
képzési portfóliónkat, így a több éves múltra visszatekintõ pénz-
ügy és számvitel szak mellett a gazdálkodási és menedzsment,
valamint a gazdaságinformatikus alapképzési szak is elérhetõ a
diákok számára.

Papp Bence, Varga-Lengyeltóti Szilvia, Tóth Máté, Balázs Bence,
Szabó Kinga, Jóna Péter

ELISMERÉS
Boldog Batthyány László-díj-

jal tüntették ki a közelmúltban
dr. Császár Tamást.

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház osztályvezetõ fõorvosának
Székely János megyés püspök
adta át az elismerést.

A díjat a fõorvos sok évtizedes
munkájáért és hitéleti tevékenysé-
géért kapta.

MEGHÍVÓK
FEBRUÁR 11-ÉN 16 ÓRAKOR

A VMK-BAN (LANDORHEGYI U. 21.)
SZECSEI-NAGY KLÁRA FÕORVOS ÉS

CZINDERINÉ FARKAS MAGDOLNA

ASSZISZTENS A NIGÉRIAI MISSZIÓS

MUNKÁJUKRÓL SZÁMOLNAK BE.

Várjuk az érdeklõdõket!
Nyugdíjas Pedagógus Egyesület

– A. L. –

Dr. Sifter Rózsa köszöntõjét az-
zal kezdte, hogy az Országgyûlés
a nemzeti összetartozás évének
nyilvánította 2020-at, a trianoni bé-
kediktátum 100. évfordulóját. Mint
mondta, a nemzeti összetartozást
segíti a Nemzeti Együttmûködési
Alap (NEA) központi költségvetési
elõirányzat, amely a civil önszer-

vezõdések mûködését biztosítja.
A Miniszterelnökség Civil és Tár-
sadalmi Kapcsolatokért Felelõs
Helyettes Államtitkársága a civil
szektorral kapcsolatos ágazati po-
litika megvalósítása érdekében
mûködteti a Civil Információs Por-
tált, valamint a civil szervezetek
mûködését elõsegítõ Civil Infor-
mációs Centrum hálózatot is. Ki-
tért arra, hogy a Magyar falu prog-
ram idei ugyancsak 150 milliárdos
keretében a falusi civil közösségek
támogatására is lehet pályázni.
Leszögezte: a 2019-ben elindított
programnak a megye igazi nyerte-

se volt, hiszen 246 sikeres pályá-
zattal összesen 2,8 milliárd forint-
hoz jutottak a kistelepülések ta-
valy. A Magyar falu program célja,
hogy javuljon a falvakban élõk
életminõsége, elõsegítve azt a
kormányzati szándékot, miszerint
2030-ra Magyarország Európa
egyik legélhetõbb országa legyen.

A kormánymegbízott a megyei
civil szervezetekrõl úgy véleke-

dett: számos szakterületen és a
társadalom egészére kiterjedõen
nagy felelõsséggel végzik munká-
jukat. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt közöl-
te, hogy 2020-ban már 8 milliárd
forintos keret áll a civilek rendelke-
zésére a NEA-ban. Támogatásuk
azért fontos, mert a civil szerveze-
tek színt adnak mindannak, ami
magyarságunkra, kultúránkra, ha-
gyományainkra jellemzõ. 

Czotter Csabáné, a Civil Infor-
mációs Centrumot mûködtetõ Za-
lai Civil Életért Közhasznú Egye-

sület elnöke elmondta: a kerek-
asztal-beszélgetést azzal a szán-
dékkal kezdeményezték, hogy fel-
hívják a figyelmet a civil szerveze-
tek és alapítványok által végzett
értékteremtõ, hiánypótló tevé-
kenységre. A találkozó a civil szer-
vezetek és az önkormányzatok
bevonását is szolgálta a Civil Infor-
mációs Centrum által végzett tevé-
kenységekbe, mint a NEA elektro-
lit választása, a civil véradás, és
az Év Zala Megyei Adományozója
cím odaítélése. Ezenfelül tájékoz-
tatást adtak a Magyar falu prog-
ram keretében elindított falusi civil
alapról, melynek kerete 5 milliárd
forint. Erre az ötezer fõnél keve-
sebb lakosú településeken mûkö-
dõ, ott székhellyel rendelkezõ civil
szervezetek pályázhatnak. 

– pet –

Mint az a mûtárgyleírásból ki-
derül: a bécsi porcelánmanufaktú-
rában gyártott tégelyek egykor a
zalaegerszegi Szent Lélek patika
gyógyszerkiszolgáló helyiségének
állványedényzetéhez tartoztak. A

díszes edényeket annak idején
nyitott polcon, vagy üveges szek-
rényekben tették közszemlére a
patikában. Az oldalukon látható
keretben a bennük tartott gyógy-
szerek latin neve olvasható. Az
egyik tégely a száraz maszlagos
nadragulya – vagyis az egyik leg-

mérgezõbb hazai lágyszárú nö-
vény – kivonatát tartalmazta. Neve
a „szép hölgy” (bella donna) pupil-
latágító hatására utal; a középkor
elõkelõ asszonyai ugyanis a nö-
vény fekete bogyójából csepegtet-
tek olykor a szemükbe, hogy a pu-
pilla megnagyobbodásával igé-
zõbb legyen a tekintetük. Kivona-
tát görcsoldóként használták a 19.
században. Ma is a gyógyszeripar
egyik fontos alapanyaga, többek
között a Parkinson-kórt gyógyítják
vele.

A másik tégelyben egy szintén
erõsen mérgezõ növény, mégpe-
dig a beléndeklevél kivonatát tar-
tották. Ezt már az õsi civilizációk-
ban is ismerték, és bódításra
használták. A középkorban révü-
letbe esést segítõ „boszorkányke-
nõcsöt”, bájitalt, olykor halálos
mérget készítettek belõle. A mo-
dern kori orvoslásban görcsoldó-
ként és az asztmás köhögés csilla-
pítására alkalmazták. Különösen
kedvelték a lókupecek, akik belén-
dekmagot adtak be a beteg lovak-
nak, hogy az eladás idejére leplez-
zék kehességüket. Napjainkban
elsõsorban a homeopátiás gyógyí-
tásban használják.

A HÓNAP MÛTÁRGYA A VÁROSHÁZÁN
19. SZÁZADI GYÓGYSZERES TÉGELYEK

Talán már a járványügyi helyzet ihlette, de lehet, hogy csak a
véletlen, hogy a Göcseji Múzeum „A hónap mûtárgya” címû
programsorozatának keretében, két 19. századi gyógyszeres té-
gely került ki a polgármesteri hivatal aulájának vitrinjébe. Igaz,
egyik növény sem lenne alkalmas influenza, vagy ne adj' isten!
koronavírus-fertõzés gyógyítására.

CIVILEK: FELELÕSEN A TÁRSADALOMÉRT
SZEREPÜKRÕL, TÁMOGATÁSI LEHETÕSÉGÜKRÕL A CIVIL NAPON

Civilek napja alkalmából szervezett kerekasztal-beszélgetést a
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, melyen a megye városai-
nak polgármesterei, alpolgármesterei, önkormányzati képviselõi
valamint a civil szervezetek vezetõi jelentek meg. A rendezvé-
nyen együttmûködési megállapodást írt alá dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízott és Czotter Csabáné, az egyesület elnöke.

Dr. Sifter Rózsa és Czotter Csabáné

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.

FORD ECOSPORT
1.5 Sigma Titanium
Powershift (2016.12.)
ELADÓ újszerû állapotban,

garázsban tartott, automata

váltós (6 fokozat), 47.500 kilo-

méterrel, 2021-ig érvényes mû-

szakival, rendszeresen és fris-

sen szervizelt – assistance.

Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

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

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

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



Rendszámra szóló parkoló-
bérletek elektronikus értékesí-
tését vezette be a Városgazdál-
kodási Kft. a gyorsabb és egy-
szerûbb kiszolgálás érdekében.
Az online bérletvásárlási rend-
szert közel fél éves tesztelés
után tavaly december 20-án állí-
tották éles üzembe. A fejlesz-
tésrõl sajtótájékoztatón számol-
tak be a Városi Ügyfélszolgálati
Irodában.

– AL –

Gecse Péter alpolgármester ki-
emelte, városüzemeltetés tekinte-
tében nagyon fontosnak tartják,
hogy a cégek és az önkormányzat
egyaránt alkalmazzon innovatív
megoldásokat. Példaként említet-
te, a város EcoSmartCities pro-
jektjét, amely során két helyszínen
telepítettek okoskukákat a város-

ban. Ide sorolta továbbá az igény-
vezérelt buszos személyszállítás
elindítását, amelyrõl webes felüle-
ten tájékozódhatnak az érdeklõ-
dõk. Jelezte, hogy a TOP-program
is lehetõvé tesz olyan fejlesztése-
ket, amelyek okos technológiákkal
biztosítják majd a fenntartható vá-
rosüzemeltetést. A Városgazdál-
kodási Kft. online parkolóbérlet-
vásárlási rendszere is ide sorolha-
tó, amellyel ismét egy innovatív
fejlesztést valósított meg az önkor-
mányzat cége – hangsúlyozta.

Horváth István, a Városgazdál-
kodási Kft. ügyvezetõ igazgatója
azzal kezdte, hogy 2015-ben nyílt
meg a Városi Ügyfélszolgálati Iro-
da, ahol a parkolással kapcsola-
tos ügyintézés is történik. A város-
ban a díjfizetõs parkolók száma a
183 férõhelyes parkolóházzal
együtt összesen 3150, amit 74
parkolójegy-automata szolgál ki.
Évente 12.500 darab parkolóbér-
letet értékesítenek az ügyfélszol-
gálati irodában. Ebbõl 9000 piaci
alapú, közel 2500 a lakossági,
amit a fizetõs parkolókkal érintett
lakóházakban élõk vehetnek
igénybe nagyon kedvezményes
áron. A szintén kedvezményes
árú intézményi parkolóbérletek
éves eladott száma pedig megha-
ladja a 700-at. Ezek rendszámhoz
köthetõ illetve rendszám nélküli
parkolóbérletek. Mint fogalmazott,
a számokból az elvégzendõ mun-
ka mennyisége is kitûnik, ezért fo-
lyamatosan dolgoznak újszerû,

ügyfélbarát és költségkímélõbb
megoldásokon. 

Kiemelte, hogy az országban
elsõk között fejlesztették ki saját
költségen az online bérletvásárlási
rendszert, amelyen egyelõre csak
a piaci alapú bérleteket lehet meg-
vásárolni. A lakossági és az intéz-
ményi jelenleg fejlesztés alatt áll,
mert ehhez rengeteg adatot kell
felvinni. Az online bérletvásárlási
rendszert azért hozták létre, hogy
megkíméljék a vásárlókat a sor-
ban állástól, a várakozástól. Fõleg
az év elején, amikor a legnagyobb
forgalmat teszi ki a bérletvásárlás
az ügyfélszolgálati irodában. A de-
cember 20-i éles üzembe állítás
óta 400-an vásároltak piaci alapú
bérletet elektronikusan. A kényel-
mes, egyszerû és biztonságos
szolgáltatás a www.vgkft.hu honla-
pon, az online bérletértékesítés fül
alatt érhetõ el online fizetéssel,
ami minden típusú bankkártyát tá-
mogat. 

A párt szerint a kormány a té-
mában a semmittevés politikáját
folytatja, és nincs konkrét cselek-
vési tervük sem – fogalmazott za-
laegerszegi sajtótájékoztatóján
Kendernay János, az LMP társel-
nöke. Mint ismert, a párt még 2019
végén kezdeményezett zöld nép-
szavazást, melynek keretében öt
fontos, klímavédelemmel kapcso-
latos kérdést nyújtottak be a Nem-
zeti Választási Bizottsághoz. A
népszavazási javaslatot azonban
a hatóság elutasította. A kérdések
száma azóta bõvült, és a szerve-
zet több fórumon próbálja közvet-
lenül is megszólítani a választókat
a környezetvédelemmel kapcso-
latban. 

Ami a kérdéseket illeti, Ken-
dernay János elmondta: az egyik
legfontosabb a paksi atomerõmû-
vel és a megújuló energiaforrások-
kal kapcsolatos kérdéskör. Az
LMP azt szeretné, ha 2030-tól
csak megújuló energiaforráson
alapuló erõmûvek mûködnének az

országban. Atomerõmûvek helyett
– sok nyugat-európai országhoz
hasonlóan – a szélerõmûveket
preferálják. Mindezeken túl a ke-
rékpárutak építése, környezetkí-
mélõbb közlekedési eszközök
használata és a zöldfelületek haté-
konyabb védelme, illetve ezek
számának növelése is szerepel a
zöld népszavazás témái között.

A politikus hangsúlyozta: az
LMP nem a nagyvállalatai érdeke-
ket szeretné képviselni, hanem az
emberek életminõségének javítá-
sáért dolgoznak, annál is inkább,
mert klímaügyben már nincs idõ a
várakozásra.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Utóbbi fontosságát hangsú-

lyozta dr. Batka Jenõ gyermekor-
vos, az egyik praxisközösség
képviselõje is. Mint felidézte,
2014-ben már volt egy pályázati
kiírás, mely svájci modell alapján
képzelt el egy praxisközössége-
ken alapuló új szolgáltatási rend-
szert.  Zalaegerszeg akkor is si-
keresen szerepelt a pályázaton,
így módjukban állt kipróbálni a
Nyugat-Európában már bevált
gyakorlatot. Ami a mostani öt pra-
xisközösség munkáját illeti: a cél
egyértelmûen a prevenció, fõleg
a gyermekek és a 60 év feletti
korosztályok tájékoztatása, szû-
rése. Elsõsorban a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések, vala-

mint a rosszindulatú daganatos
megbetegedések szûrését és ko-
rai felismerését elõsegítõ progra-
mokat dolgoznak ki. De kifejezet-
ten a gyermekek állapotfelméré-
sére és egészségfejlesztésére is
lesz mód a projekt ideje alatt. An-
nál is inkább, mert egyre fiatalabb
korosztályoknál jelentkezik a ma-
gas vérnyomás, a diabétesz, a
túlsúly, vagy éppen a mozgás-
szervi panaszok.

Fontos továbbá a lelki egész-
ség támogatása is, hiszen a civili-
zációs ártalmak és a stressz miatt
egyre több a pszichés megbetege-
dés. Ezenkívül a szemléletformá-
lásra (mozgás, egészséges táplál-
kozás, szûrõprogramokon való ak-
tív részvétel) is gondot fordítanak,

mivel az egészségtudatosságra
nevelést nem lehet elég korán el-
kezdeni.

A sajtótájékoztatón (melyen je-
len volt dr. Peitler Gyula és dr. Ró-
nai Lívia háziorvos is, mint a prog-
ramban részt vevõ konzorciumok
tagjai) elhangzott még, hogy a pro-
jekt sikeres megvalósításában
nemcsak háziorvosok és szakor-
vosok vesznek részt. Gyógytor-
nászok, dietetikusok, pszichológu-
sok és egészségfejlesztõ szakem-
berek is segítik a munkát. A külön-
bözõ szolgáltatásokat – elõadá-
sok, tanácsadások, szûrések, álla-
potfelmérések, gyógytorna – térí-
tésmentesen vehetik igénybe a 22
érintett körzetbe tartozó pácien-
sek.

3Aktuális

A Nápolyi II. Frigyes Egyetem
professzori küldöttsége látoga-
tott január 24-én a ZalaZONE
Kutatási és Technológiai Köz-
pontba és a zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpályára.

A prof. Gennaro Nicola Bifulco
rektorhelyettes vezetésével érke-
zõ professzorokból és mérnökök-
bõl álló 4-fõs delegációt dr. Szalay
Zsolt, a BME Gépjármû-technoló-
gia Tanszékének vezetõje, a Zala-
ZONE jármûipari tesztpálya kuta-
tási és innovációs vezetõje, vala-
mint munkatársai fogadták.

A látogatás során a szakembe-
rek megbeszélést folytattak a két
egyetem között nemrégiben alá-
írásra került együttmûködési meg-
állapodás jövõbeni konkrét terüle-

teirõl és az együttmûködés
ZalaZONE Kutatási és Technoló-
giai Központra történõ kiterjeszté-
sérõl. Az egyeztetés eredménye-
ként az intézmények közötti koope-
ráció legfontosabb területeiként a
gépjármû- és közlekedésszimu-
láció, a valóság és a virtuális világ
összekapcsolása, a kutatási célú
tesztelések, közös hallgatói kurzu-
sok indítása, valamint ösztöndíj-le-
hetõségek kerültek szóba.

Az olasz kollégák elõadás kere-
tében ismerhették meg a tesztpá-
lyán és annak környezetében zajló
kutatás-fejlesztési tevékenysége-
ket, a tesztpályához kapcsolódó
„Scenario in the Loop” koncepciót,
illetve az autonóm jármûvek dina-
mikai határon történõ használatá-
nak aktuális kutatási eredményeit.
Az ígéretes tárgyalást követõen a
látogatók megtekintették a Kutatási
és Technológiai Központ mûhelyeit,
és pályabejáráson vettek részt.

NÁPOLYI PROFESSZOROK A ZALAZONE TESZTPÁLYÁN

PREVENCIÓ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS
ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A HÁZIORVOSI PRAXISKÖZÖSSÉGEKNÉL

Bár az egyesület 100 év alatt
jelentõsen átalakult, több  szak-
osztály is megszûnt, a sportágak
önállósodtak, a legnagyobbak pe-

dig külön  vállalkozásokká alakul-
tak, a ZTE örökre Zalaegerszeg-
hez kötõdik. Az önkormányzat
számára fontos, tette hozzá a pol-
gármester, hogy a város méltókép-
pen emlékezzen az elmúlt száz
évre, és mindazokra, akik ebben
az ágazatban tettek a városért.

Éppen ezért megalakult egy
munkacsoport, amely a városi
szintû kiadványokat és programo-
kat koordinálja, a csoport vezetõ-
je Velkey Péter, a polgármesteri
hivatal humánigazgatási osztá-
lyának vezetõje. Elhangzott: igé-
nyes, reprezentatív album kerül
kiadásra a ZTE 100 éves történe-
térõl, lesz konferencia, gálaest,
emlékfilm és több kiállítás is.
Rendhagyó osztályfõnöki órákon
a város iskoláiban a ZTE élõ le-
gendáival találkozhatnak a diá-
kok.

A jubileumi évhez csatlakozott
a Göcseji Múzeum is: április

25–május 15. között a Dísz téren
szabadtéri kiállítás várja az érdek-
lõdõket, akik bepillantást kaphat-
nak a ZTE és a zalaegerszegi

sportélet történetébe. A körbejár-
ható installáción fotók mutatják be
a ZTE 100 éves történetét. A kiál-
lítás gerincét – a múzeum gyûjte-
ményére koncentrálva – az
1920–50-es évek emlékei adják. 

Május 8-án a Díszteremben
megrendezésre kerülõ jubileumi
rendezvényen két sporttörténeti
elõadás hangzik el. Dr. Szabó La-
jos sporttörténész: A vidéki sport-
élet és a magyar élsport az
1920-as években címmel, vala-
mint Megyeri Anna, a Göcseji Mú-
zeum történésze a zalaegerszegi
sportélet indulásáról és az elsõ
sportegyletekrõl, valamint a ZTE
elsõ évtizedeirõl beszél majd. 

2020. május 13-án 18 órakor a
Hevesi Sándor Színházban a ZTE
mindenkori szakosztályainak
anyagaiból nyílik fotókiállítás. Az
emlékév az õszi hónapokra is szá-
mos meglepetésprogramot tarto-
gat.

ZTE – 100
ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉSEK

Sajtótájékoztató keretében számoltak be a ZTE jubileumi em-
lékprogramjáról. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, száz esz-
tendõ alatt a lokálpatrióta kötõdés egyik szimbóluma lett a ZTE,
melynek 18 szakosztálya 1920–2020 között számos emlékezetes
pillanattal, örömmel, büszkeséggel és legendás sportolókkal
ajándékozta meg a várost és a nemzetet.

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

Ár: 17,4 M Ft.

Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.

PARKOLÓBÉRLET-VÁSÁRLÁS ONLINE
ELEKTRONIKUS RENDSZERT VEZETETT BE A VG KFT.

LMP: ZÖLD NÉPSZAVAZÁST!
ATOMERÕMÛ HELYETT SZÉLERÕMÛVEKET

Zöld népszavazást szeretne a Lehet Más a Politika (LMP) an-
nak érdekében, hogy Magyarország is hatékonyan bekapcsolód-
jon a klímavédelembe.



– Bánfi Kati –

– Nemcsak kérni akartunk ado-
mányt, hanem cserébe adni is vala-
mit az embereknek, amitõl jól érzik
magukat. A fõigazgatónktól, dr. Ha-
lász Gabriellától származott az öt-
let, hogy legyen jótékonysági gála-
est. Én magam is színházkedvelõ
vagyok, Tompa Gábor pedig régi
kedves barátom, így adódott az öt-
let, hogy felkérjük, segítsen. Egybõl
nehéz helyzetbe is hoztuk, miután
mi határoztuk meg a darabot, Mol-
nár Ferenc egyik egyfelvonásosát.
A „tudatlanok” ide nekem az egész
világot hozzáállásával, de lelkesen.
Végül is vidámabb lett a hangvéte-
le, mint terveztük, és óriási volt a si-
kere is – idézte fel az orvos
igazgató. – A második és harmadik
évben kabarétréfát adtunk elõ.
Szembesülnünk kellett a régi igaz-
sággal: a könnyû mûfaj, nagyon
nehéz. De egy érdekes világ tárult
ki, szellemi utazáson vehettünk
részt. Együtt tanultunk a színház-
ról, a világról a próbák során. 

– Mint mindig, itt is a résztve-
võkhöz kellett igazítani a szerepe-
ket. Komolyan vették a feladatot,
miközben többeknek ott volt a zse-
bében a telefon, mert bármelyik
percben szükség lehetett volna rá-
juk, amikor nemhogy menni kell,
hanem rohanni. Sõt, még a gála-
est alatt is volt, aki behívós ügye-
letes volt. De kiléptek az orvos hi-

vatáskörbõl, maguk is színésszé
váltak, megszûntek a munkahelyi
pozíciók (igazgató, orvos, ápoló,
irodai dolgozó, mûszaki szakem-
ber) nem az számított, hogy ki ját-
szik, hanem, hogy mit. A Békés
megegyezés címû, a 2019-es gá-
lamûsorban bemutatott kabaréje-
lentben együtt játszott Bankó Ma-

riann, az I. belgyógyászat fõnõvé-
re, dr. Schmidt Béla, az ortopédia
osztályvezetõ fõorvosa és dr.
Kecskés Gábor orvos igazgató.
Természetesen másképpen kell
rendezni, ahol nem napi rutin a
színjátszás. Ahol éppen a hivatás
miatt már a próbák megszervezé-
se sem egyszerû. De ez a nem pe-
joratív értelemben vett amatõr vi-

lág egyben nagyon érdekes is a
rendezõnek. Izgalmas ez a hetero-
gén társulat, ahol megszûnt a
munkahelyi hierarchia, csapattá
váltak, igazi mûvészeti egyesület-
té, és közben erõs barátságok ala-
kultak. Maga az eredeti cél, a jóté-
konykodás is erõs húzóerõ volt az
egész intézményen belül. Minden-
ki úgy segített, ahogy tudott – tette
hozzá Tompa Gábor. 

– Úgy hírlik nincs is az or-
szágban több ilyen csapat, meg
a siker is megvolt. Ha már be-
fektettek ennyi energiát, nem
gondolkodnak több fellépésen?

– Mi ezeket a fellépéseket si-

kernek, csapatépítésnek és jó
mókának könyveljük el. Nem zár-
juk ki annak a lehetõségét, hogy a
jövõben esetleg más rendezvé-
nyeken is megmutassuk magun-
kat. A program megtervezése so-
rán azonban figyelembe kell ven-
ni, hogy színpadra lépni nem min-
denkinek egyszerû. Kórházban,
egészségügyben dolgozókról be-

szélünk, akiknek nagyon szoros
és gyakran zaklatott a napi idõbe-
osztásuk. Sem az idõbe, sem az
energiába ennél sokkal több nem
fér bele. Mindezt tiszteletben kell
tartani – mondta Kecskés Gábor.

– A szereplõknek ki kellett lépni
a komfortzónából a jó cél érdeké-
ben. Le kellett gyõzni a lámpalá-
zat. De ez akár olyan magabiztos-
ságot is adhat, ami az elõadáso-
kon túl is felhasználható. Mikor és
hogyan érdemes megszólalni, mi-
lyen módokon lehet figyelmet fel-
kelteni és fenntartani. Ezek techni-
kák. Ha mertem 400 ember elõtt,
akkor merem, 20 vagy 10 vagy
kettõ vagy egy elõtt is. Paradigma-
váltás volt, amikor a színház is az
ügy mellé állt, befogadta a jóté-
konysági rendezvényt, és maxi-
mális támogatást nyújtott. Érdekes
dolog utána a szereplõkkel és a
családtagjaikkal találkozni egy-
egy színházi elõadáson. Mert a jó
kapcsolat ily módon is visszakö-
szön. Szerencsére tõlem nem vár-
ják el, hogy mûtéteket látogassak
– teszi hozzá tréfásan Tompa
Gágor.

– Az mindenképpen kiderült,
hogy milyen sokféle érdeklõdésû
és sokoldalú emberek dolgoznak a
kórházban. Milyen sok téren tehet-
ségesek a kollégák a gyógyító
munkán kívül. És hogy mennyire
odaállnak a jó ügy mellé. Ez a
munkakapcsolatok szintjét is eme-
li – mondta az orvos igazgató. 

A következõ egészségügyis
színdarabra tehát újabb évet kell
várni. Illetve februárban a megyei
kórház képviseletében a Vasárna-
pi ebéd címû darabot Zalakaroson
mutatja be dr. Halász Gabriella és
dr. Kecskés Gábor.

4 Krónika

MÛVÉSZET ÉS JÓTÉKONYSÁG A KÓRHÁZBAN
IGAZGATÓ, ORVOS, ÁPOLÓ A SZÍNPADON

– b. k. –

Az elõadónak kezdetben csak
hobbija volt a csillagos égre figye-
lés, ami aztán szaktudássá nõtte
ki magát az évek során. Vallja,
születésünkkor egy ránk jellemzõ

kódot kapunk, meghatározó koz-
mikus légkört veszünk magunkhoz
az elsõ lélegzetvétellel. Ennek ki-
bontása, megjelenítése a sorsfel-
adatunk, a valódi életcélunk. Ettõl
azonban könnyen eltéríthetnek a
már kora gyerekkortól a környeze-
tünkbõl jõvõ negatív hatások, vi-
szonyulások, félreértelmezések,
melyek a tudatalattiba égve gátol-
ják a kiteljesedést. Vigyázni kell,
tehát a tapasztalatokkal, nem biz-
tos, hogy igazak, lehet csak egy
mélyben megbúvó, beégett gátat
jelölnek, jegyezte meg Zentai An-
na.

Az elsõ feladat tehát az önis-

meret, és nagyon mélyre ásni,
hogy ezeket a blokkokat megért-
sük, feloldjuk, elengedjük. A tudat-
alatti, ami egyébként mindent el-
raktároz, hatása ugyanis 95 szá-
zalékos befolyással bír minden-
napjainkra. Ha már felvetõdik a
„tényleg így kell élnem?” kérdés,
az már jó jele annak, hogy elindul-
hat a változás, azokon a területe-
ken, ahol nem érezzük éppen jól
magunkat, nem teljes az életünk.
Ki kell tisztítani a belsõ hitrend-
szereket, melyek akadályoznak, s
a környezetbõl ránk rakódott hatá-
soktól mentes, valódi önmagunk-
ká érdemes válni. Ebben segí-
tõink embertársaink, akik vissza-
tükrözik ezen eldugott, de ártó ré-
szeinket, s így segíthetnek a felol-
dásban is, ha kellõen tudatosak
vagyunk a reakcióikra. A szabad
akarat ebben az önismereti mun-
kában van, melyhez ma már ren-
geteg jó módszer áll rendelkezés-
re.

S ha ez megvan, beteljesedhet
a valódi sors. Ehhez jó alkalom le-
het akár 2020 is, melyet amúgy is
a nagyobb tudatosság évének titu-
lálják sokan, köztük a nevezett
elõadó is. 

SORS VAGY SZABAD AKARAT?
AHOGY AZ ASZTROZÓFUS LÁTJA
A sors avagy a szabad akarat határozza meg életünket? Errõl

tartott elõadást évzáró/évváltó témaként Zentai Anna asztrozófus
az Apáczai Mûvelõdési Központban. 

– b. k. –

Az egész délelõttöt betöltõ
programon a fenti költemények va-
lamelyike mellett egy szabadon
választott magyar verset kellett
elõadni a versenyzõknek. Az idén
11 fiatal vállalkozott erre a feladat-
ra, és a zsûri véleménye szerint ez

volt a legszínvonalasabb verseny,
kiemelkedõen jó produkciókkal.
Ezért a helyezések mellett külön-
díjakat is átadtak, illetve egyéb
rendezvényekre is meghívást ka-
pott néhány tanuló. 

– Élmény volt hallgatni, egy va-
rázskör teremtõdött a költemények
által – kezdte az értékelést Sze-
mes Béla, a zsûri elnöke. – Nagy
reménységre adtak okot a fiatalok.

Komolyan vették a feladatot, jól
elõkészítettek voltak a szavalatok
és minõséget hoztak a versenyre.
A versek is passzoltak az elõadók-
hoz, jól sikerült ezeket kiválaszta-
ni. Látszódott, hogy értik és érzik,
amiról szavalnak. Pontos volt a
szövegmondás is. A kötelezõk
esetében nem volt számottevõ

rontás, a szabadon választott köl-
temények esetében pedig teljes
pontosság volt. A költeményekben
lévõ értelmi és érzelmi váltásokat
jól visszaadták, az elõadásmódok
szépen építkeztek, megadva a vé-
gén a befejezettség érzést is. Jó
volt a metakommunikáció is, az
arcjáték, a szemkontaktus, „itt vol-
tak köztünk” a szavalók, érezhetõ
kapcsolatot létesítve a hallgató-

sággal, otthonos, jó érzést okozva
ezzel. Mindenkit dicséret illett, volt
olyan szavalat, amely alatt való-
ban meghatódtunk. Mindenkit
csak a folytatásra biztatok, és kü-
lön öröm a fiú versenyzõk részvé-
tele – értékelt a zsûri nevében
Szemes Béla.

Helyezettek: 1. Dolacsek Lász-
ló (Csány), 2. Cselényi Anna
(Nagykanizsa, Gönczi), 3. Szabó
Martin (Gönczi).

Különdíjasok: Zsebeházi Ma-
riann (Kölcsey), Mészáros Aliz
(Ady), Kiss Nelli (Kölcsey). 

Az elsõ helyezett Dolacsek
László elsõ évfolyamos diák a
Csány-szakgimnáziumban, ahol
közgazdaságtant tanul. Elmondta,
másodikos kora óta (Hévíz, Illyés
Gyula Általános Iskola) rendszere-
sen járt szavalóversenyekre, leg-
alább évente kétszer. Mégis úgy
döntött, legyen egy biztos szakma
a kezében, az irodalmi érdeklõdé-
sét azonban tovább ápolja, és jö-
võbeni tervei között is szerepel.
Hozzátette: bár erõs volt a me-
zõny, bízott valamelyik dobogós
hely megszerzésében. Szabadon
választott kategóriában kortárs
verset szavalt (Lackfi János: Pláza
Balassi), a kötelezõbõl pedig a
Szózatot adta elõ. Felkészítõje
Dömötörfi Nóra tanárnõ volt. 

A zsûri tagjai voltak: Szemes
Béla irodalomtanár, kritikus,
Velkey Péter, az önkormányzat
humánigazgatási osztályának ve-
zetõje, Hangya Ágnes, a házigaz-
da intézmény pedagógusa és Ko-
csis Maja, a Kölcsey-gimnázium
végzõs diákja, a tavalyi verseny
gyõztese. Helyét jövõre Dolacsek
László foglalhatja majd el. 

MINDENKIT DICSÉRET ILLET
HIMNUSZ- ÉS SZÓZATMONDÓ VERSENY KIMAGASLÓAN JÓL

A magyar kultúra napja alkalmából, immár 22. alkalommal ren-
dezte meg a Ganz-szakgimnázium humán munkaközössége a
megyei szinten meghirdetett Himnusz- és Szózatmondó versenyt
középiskolás diákok számára. 

egyéni vállalkozó

Együtt a versenyzõk.

Három évvel ezelõtt alakultak a kórház javára rendezett jóté-
konysági gálán való fellépéshez. Három premiert tudnak maguké-
nak, sõt zalakarosi szakmai konferenciára is meghívták õket.
Most is ezen februári vendégfellépésre készülnek, felelevenítve a
novemberben bemutatott darabot. A csoport lelke, vezetõje dr.
Kecskés Gábor orvos igazgató, szakmai felkészítõ, rendezõ pe-
dig Tompa Gábor. Velük beszélgettünk.

Zentai Anna

Tompa Gábor és dr. Kecskés Gábor



– pet –

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban rendezett ese-
ményen tíz elõadás hangzott el a
legváltozatosabb témákban: régé-
szetrõl, néprajzról, helytörténetrõl,
képzõmûvészetrõl és restaurálás-
ról is szó esett. Dr. Kostyál László
igazgatóhelyettes bevezetéskép-
pen elmondta: a szimpózium célja
az, hogy megmutassák a közön-
ségnek, hogy mi zajlik a színfalak
mögött. Annál is inkább, hiszen a
Göcseji Múzeum épülete jelenleg
felújítás alatt áll, az intézmény pe-
dig albérletbe költözött. A munka
azonban nem állt meg: a gyûjtés,
feldolgozás, restaurálás és a régé-
szeti munkák továbbra is zajlanak.
Ezenkívül számos érdekesség és
újdonság is a kutatók tudomására
jutott az elmúlt években. Ezekbõl
állítottak össze némi ízelítõt.

Dr. Szentmihályi Imre fent emlí-
tett hagyatékával Marx Mária et-
nográfus foglalkozik, aki elõadásá-
ban többek között elárulta: a néhai
igazgató családja szállította a Gö-
cseji Múzeumba 2017 nyarán a
hátramaradt dokumentumokat. A
hagyaték különösen értékes szá-
mukra, hiszen az iratok között ott
vannak a Göcseji Múzeum kezde-
ti idõszakának anyagai csakúgy,
mint a skanzen szervezésének,
építésének kordokumentumai. De
a népi mûemlékvédelem terén
végzett munkásságának emlékei
is megtalálhatók a hagyatékban.
Szentmihályi Imre 1950-tõl lett a
Göcseji Múzeum munkatársa,
majd 1969-ig annak igazgatója.
Ezt követõen néhány évig a Zala
Megyei Levéltár munkatársa volt,
majd késõbb, egészen nyugdíja-
zásáig ismét a múzeumban tevé-
kenykedett. 

Marx Mária elmondta, hogy az
irategyüttes másik része már sze-
mélyes/családi vonatkozású. Ezek
révén bepillantást nyerhetünk egy
középbirtokos család mindennap-
jaiba. Többek között levelek, tár-
sasági élethez kapcsolódó iratok,
fotók, kották színesítik az anyagot.
De megismerhetjük azt is, hogy a
szocializmus évei alatt milyen

megaláztatásokat kellett elszen-
vedniük, s milyen veszteségek ér-
ték õket azáltal, hogy birtokaikat
elvették tõlük.

Az etnográfus szerint már most
is jól látszik, hogy az irategyüttes
muzeológiai értéke nagy, bár az
érdemi feldolgozás még hátravan.
Az anyag késõbb akár kiállítási
célra is alkalmas lehet.

A szimpóziumon Béres Katalin
történész Bagod múltjából villan-
tott fel néhány mozzanatot, az ál-
tala jegyzett, közelmúltban megje-
lent falutörténeti kötet kapcsán.
Simmer Lívia régész a vállusi pá-
los kolostor ásatási munkáiról,

Orha Zoltán régész a türjei pre-
montrei kolostornál végzett feltárá-
sokról beszélt, Kiss Nóra, a mú-
zeum új néprajzosa pedig arról tar-
tott elõadást, hogy a kõolajipar
megjelenése hogyan változtatta
meg a zalai falvak életét, és a pa-

raszti kultúrát. Eke István régész a
zalai fémkeresõs kutatások ered-
ményeirõl számolt be, Megyeri An-
na történész Margit-napok emlé-
kezete régi fotográfiákon címmel
tartott elõadást, dr. Kostyál László
mûvészettörténész pedig a képzõ-
mûvészeti gyûjtemény új kincsei-
rõl mesélt. A múzeumbarát közön-

ség a restaurátormûhely titkairól is
hallhatott néhány érdekességet
Horváth Imre és Lebár Dávid jóvol-
tából, Varju András falumúzeumi
osztályvezetõ pedig a skanzen ha-
tárokon átnyúló kapcsolatait is-
mertette.

– pet –

A tárlatnyitó alkalmából – me-
lyen az Ady-iskola diákjai vettek
részt – Kiss Gábor igazgató el-
mondta, a Molnár Ferenc és Lázár
Ervin életét bemutató vándorkiállí-
tás után most Janikovszky Éva
életmûvébe nyerhetnek bepillan-
tást a diákok. A színes tablókon

megelevenednek a pályakezdõ író
elsõ szárnypróbálgatásai, a dol-
gos hétköznapok, a sikerkönyvek
és persze jó néhány, máig népsze-

rû szereplõ és aranyköpés. De a
Janikovszky Éva által használt,
'20-as, '30-as évekbõl származó
Mercedes típusú írógép történtérõl
is olvashatunk. Az írógép a techni-
ka elõrehaladtával is egybeforrt az
író munkásságával, hiszen soha
nem cserélte volna le. Még a
2000-es években is ezen írta fel-
nõtteknek szóló könyveit. Mindvé-
gig ez maradt hûséges „munkatár-
sa”.

A kiállítást egy kisfilm is színe-
síti, de Pacsitacsival, a legendás
tacskóval is találkozhatnak a be-
térõk. A diákok a tárlat ideje alatt
(március eleje) játékos foglalko-
zások kíséretében ismerkedhet-
nek meg a jeles meseíró mûvei-
vel és életének fõbb állomásai-
val.

A megnyitó alkalmával fellé-
pett a Verami duó, valamint Mi-
hály Péter színmûvész olvasott
fel egy klasszikus Janikovszky-
történetet.

5Kultúra

Az UV-lámpa manapság nem
újdonság, azonban bábszínházi
keretek között alkalmazva még
bõven tartogathat meglepetése-
ket az ifjabb, vagy akár az idõ-
sebb korosztály számára is.

– pet –

A Griff Bábszínház február 8-án
mutatja be Andersen egyik legis-
mertebb meséjének, A kis hable-
ánynak a színpadi átiratát.
Gimesi Dóra adaptációját Bartal
Kiss Rita rendezi, aki sajtótájé-
koztatón számolt be a készülõ
elõadásról. Mint mondta: még
nem dolgoztak UV-lámpás techni-
kával, ám most ezzel a módszer-
rel kel majd életre a színpadon a
tenger mélyének csodás világa. A
mesében szereplõ vízi lények
ugyanis PET-palackokból és más
újrahasznosított mûanyag tár-
gyakból készültek. Egy speciális
festék, na és az UV-lámpa segít-
ségével pedig csodásan világítani

fognak a sötétben; a gyerekek
legnagyobb örömére.

A rendezõ ugyanakkor hozzá-
tette: ezt az elõadást most nem a
legkisebbeknek szánják, vagyis in-
kább az iskolás korosztályt várják
a színházba. Az eredeti Andersen-
mesét mutatják ugyanis be – nem

a Disney-változatot –, ami egy pi-
cit komolyabb, elgondolkodtatóbb
történetet jelent. A mese a belsõ
érzelmi állapotot és annak változá-
sait próbálja érzékeltetni a báb
eszközeivel. A szerelmi szálon túl
egy fejlõdéstörténetrõl van szó;
amiben az elvágyódás, a kíváncsi-

ság, a sóvárgás és az (át)változás
nagyon erõsen jelen van.

Elhangzott: a PET-palackokból
készült tengeri lényeken kívül,
bunraku bábokkal dolgoznak majd
a színészek (Csepregi Napsugár,
Duna Orsolya Réka, Ricz Ármin és
Szolnok Ágnes).  Az elõadás képi
világáért Rófusz Kinga látványter-
vezõ, a mozgásokért Góbi Rita
táncmûvész, koreográfus, a ze-
néért pedig Csernák Zoltán Samu
felel.

A sajtótájékoztató további ré-
szében Szûcs István igazgató ar-
ról számolt be, hogy a Griff Báb-
színház két rangos szakmai feszti-
válra is meghívást kapott. A Ka-
posvári ASSITEJ Nemzetközi
Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Biennálén Tamkó Sirató Károly
Ecki, Becki, Tengerecki címû „ka-
landtörténeti és ûrutazásával” lép-
nek majd fel. A debreceni DESZ-
KA Fesztiválra pedig Turbuly Lilla
Nyúl Karcsi a Vizslaparkban címû
meséjével érkeznek. 

A KIS HABLEÁNY UV-FÉNNYEL
ÚJ BEMUTATÓRA KÉSZÜL A GRIFF BÁBSZÍNHÁZ

Köszöntõt dr. Gyimesi Endre, a
Keresztury Emlékbizottság elnöke
mondott, felidézve a költõ életének
fõbb állomásait.

Mint mondta, irodalmi és tudo-
mányos munkássága is jelentõs
volt, méltán nevezhetjük õt az
utolsó polihisztornak. Emlékét
több mint nyolcvan kötet õrzi,
szellemi hagyatéka ápolásra ér-
demes. A zalaegerszegi Jánka-
hegyen emlékház (a család egy-
kori szõlõhegyi hajléka), a belvá-

rosban pedig volt szülõháza is õr-
zi emlékét, utóbbira dombormû is
került.

Az idei szavalógálán az idõ-
sebb korosztály is képviseltette
magát; Buza Sándortól és Tornyos
Sándortól is hallhatott egy-egy
verset a közönség. Ezt követõen
került sor a diákok szavalataira; a
mostani programra huszonnégy
versmondó jelentkezett.

Az eseményen a RockOn-
Lelkek együttes zenélt.

SZAVALÓGÁLA
KERESZTURY EMLÉKÉRE

Keresztury Dezsõ költõ, akadémikus, a város díszpolgára tisz-
teletére rendezett szavalógálát a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, valamint az író nevét viselõ emlékbizottság. Az ese-
mény a magyar kultúra napja programjaihoz kapcsolódott.

A MÚZEUMI MUNKA PILLANATKÉPEI
FELDOLGOZÁS ALATT ÁLL A NÉHAI IGAZGATÓ HAGYATÉKA

Janikovszky Éva író, meseíró élete és munkássága elevenedik
meg azon a kiállításon, mely a közelmúltban nyílt a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban. A gyerekirodalmat és a legked-
veltebb hazai írókat népszerûsítõ országos kiállítássorozat ismét
a Móra Könyvkiadó jóvoltából folytatódhatott.

Lassan három éve, hogy a leszármazottak jóvoltából a Göcseji
Múzeumba került az intézmény egykori igazgatójának, dr.
Szentmihályi Imrének az írásos hagyatéka. Az irategyüttes részle-
teirõl, valamint a múzeum legfrissebb kutatásairól a közelmúlt-
ban megrendezett Pillanatképek címû szimpóziumon hallhattak
elõadásokat az érdeklõdõk.

PACSITACSI ÉS A MERCEDES ÍRÓGÉP
KIÁLLÍTÁS JANIKOVSZKY ÉVA ÉLETÉRÕL

– pet –

A város dísztermében rendezett
kötetbemutatón mindenekelõtt dr.
Vadvári Tibor alpolgármester mél-
tatta a levéltáros munkásságát.
Mint fogalmazott: Kapiller Imre
nemcsak a levéltár mindennapi
életének volt szerves része, ha-
nem a város kulturális életének is.
Számos amatõr kutató és szakma-
béli kolléga munkáját segítette az

elmúlt évtizedekben, ezenkívül
publikált, könyveket szerkesztett,
konferenciákat szervezett. A most
megjelent könyv eredetileg 65.
születésnapjára készült volna, saj-
nos azonban emlékkötet lett belõ-
le. A volt kollégák tanulmányait fel-
vonultató, küllemében is impozáns
kiadványt viszont minden bizon-
nyal õ szívesen forgatná.

A Kapiller Imre-emlékkönyv
részleteirõl dr. Horváth Zita felsõok-
tatásért felelõs helyettes államtitkár,
egyetemi tanár szólt. Õ annak ide-
jén kollégaként ismerte meg a levél-
tárost, akit nemcsak tisztelt és
nagyra becsült tudása miatt, hanem
barátként is tekintett rá. Elmondta: a
könyv tartalmilag éppolyan sokszí-
nû, mint amilyen Imre volt. A hozzá
közelálló pályatársak és barátok ta-
nulmányai olvashatók benne; sok
olyan téma került a könyvbe, me-
lyekre annak idején éppen Kapiller
Imre hívta fel a figyelmet.

A huszonhét szerzõ írását most
nem tematikai elrendezésben,
vagy kronológiai sorrendben szer-
kesztették össze, hanem nemes
egyszerûséggel ábécésorrendben.
Jórészt Zalához kapcsolódó írások

találhatók a kötetben, és a publiká-
lók jó része is a zalai levéltár mun-
katársa. De a társintézmények ku-
tatói, a Hajnal István Kör tagjai, va-
lamint a városból már elszármazott
történészek, levéltárosok is tollat
ragadtak. A könyv szerkesztését is
utóbbiak vállalták (dr. Horváth Zita,
Miklós Dániel, dr. Mikó Zsuzsanna,
dr. Németh László Sándor), de a
szerzõk között találjuk többek kö-
zött dr. Szabó Csabát, a Magyar

Nemzeti Levéltár zalai származású
fõigazgatóját is.

A kötet végén Kapiller Imre pub-
likációinak listáját olvashatjuk, me-
lyet átböngészve, a témákat mindig
jó szemmel kiszúró tudós képe bon-
takozik ki elõttünk – fogalmazott
Horváth Zita. Mindjárt az elsõ tanul-
mányból pedig az is kiderül, hogy a
néhai levéltáros arcképét megtalál-
hatjuk a szombathelyi székesegy-
házban. A 2000-es évek elején, va-
gyis a templom felújításakor ugyan-
is – öccse, Kapiller Ferenc kezde-
ményezésére – modellt ült a Pász-
torok imádása címû olajfestmény-
hez (Kisléghi Nagy Ádám alkotása).
A festményen látható – kissé kívül-
álló és töprengõ, vagyis saját karak-
teréhez tökéletesen passzoló –
alakját bárki megtekintheti.

A zalai levéltár részérõl Molnár
András igazgató köszönte meg a
kiadvány megjelentetését, majd
többek között Kapiller Imre özve-
gye, Megyeri Anna történész-mu-
zeológus is felszólalt. A rendez-
vényt követõen a résztvevõk a Gö-
cseji úti temetõben koszorút he-
lyeztek el az egykori kolléga és ba-
rát sírjánál.

EMLÉKKÖTET KAPILLER IMRÉNEK
TÖPRENGÕ KARAKTER, SOKOLDALÚ TUDÓS

Meglepetéskötetnek készült, de a sors közbeszólt, így emlék-
kötet lett az a most megjelent kiadvány, melyben kollégái tiszte-
legnek Kapiller Imre elõtt. Az MNL Zala Megyei Levéltárának
munkatársa életének 65. évében, váratlanul hunyt el 2018 õszén.



6 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ: 2020. február 13-án 9.00 órától. A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a
LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. FEBRUÁR 18. (KEDD)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levoná-
sok összege.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és
Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020.
március 5-én). 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Átalszegett u. 23/B.

B. I/8. 50 1,5
közlekedõ, konyha.

étkezõ, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC., erkély

össz-
komfortos

475 23.750 22.500 46.250

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ 2020. február 13-án 10.00 órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban
információ kérhetõ a LÉSZ Kft-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. FEBRUÁR 18. (KEDD)

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának

megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. március 5.). 

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Kinizsi u. 105.

III/8. 83 3,5
elõszoba, közlekedõ, konyha, fürdõ-
szoba, WC.

komfortos 811 67.313 37.350 104.663

2020. MÁRCIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019.

FEBRUÁR hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2020. 02. 26. 9–17 óra Kis utca 8.
Kovács Károly Kollégium 2020. 02. 26. 9–17 óra Kis utca 8.
Kaffka Margit Kollégium 2020. 02. 26. 9–17 óra Kis utca 8.
Eötvös József Ált. Iskola 2020. 02. 10. 13.00–17.00 óra Eötvös-iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola 2020. 02. 11. 13.00–17.00 óra Liszt-iskola
Ady Endre Ált. Iskola 2020. 02. 12. 13.00–17.00 óra Ady-iskola
Báthory István Szakgimn. 2020. 02. 26. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.
Landorhegyi Ált. Iskola 2020. 02. 19. 13.00–17.00 óra Landorhegyi-iskola
Izsák Imre Ált. Iskola 2020. 02. 13. 13.00–17.00 óra Izsák-iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2020. 02. 17. 13.00–17.00 óra Petõfi-iskola
Dózsa Ált. Iskola 2020. 02. 18. 13.00–17.00 óra Dózsa-iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn. 2020. 02. 26. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.
Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2020. 02. 26. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2020. 02. 26. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.
Öveges József Ált. Iskola 2020. 02. 20. 13.00–17.00 óra Öveges-iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium 2020. 02. 26. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.
Csány László Szakgimn. 2020. 02. 26. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

PÓTBESZEDÉS: 2020. FEBRUÁR 26. 9–17 ÓRA
A pénzbeszedési napokon kívül ügyfélfogadási idõben is van lehetõség a számla rendezésére.
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, e-mail-címen.
Az étkezés lemondása kizárólag a ZeGesz-nél lehetséges, a tanuló hiányzása nem vonja automa-
tikusan maga után az étkezés lemondását is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a számla e-mailben történõ elküldése csak egy lehetõség, elektronikus
számla küldésére nincs módunk. Bizonyos e-mail-címek több szûrésen mennek át a szolgáltatók által, és
arról, hogy a címzetthez nem jut el, visszajelzés számunkra nem érkezik. Ha nem kapják meg a számlát
tárgyhó 25-ig, jelezzék felénk a kozetkeztetes@zegesz.hu e-mail-címre, de az eredeti számlák az isko-
lákban is kiosztásra kerülnek a hónap folyamán, kérjék gyermekeiktõl. Valamint megtalálható intézmé-
nyünk ügyfélfogadásán is.

Az étkezési díjat minden esetben a számlán szereplõ bankszámlára kérjük utalni. A befizetett összeg
jóváírására csak a megfelelõ iskolai alszámlán van lehetõség. Téves utalás esetén az átvezetés/átutalás
több napot is igénybe vehet, a számla késõi kiegyenlítése esetén elõfordulhat – a fenti okok miatt –, hogy
késik a gyermek étkezése. Kérjük, figyeljék utalásaik során. 

Kérjük, minél többen válasszák a csoportos megbízást, elkerülve a késedelmes fizetés okozta
kellemetlenségeket.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshely megtekinthetõ: 2020. február 13-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2020.  FEBRUÁR 18. (KEDD) 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. december 12-én). A pályázattal kapcsola-
tos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.:
92/502-139 vagy 92/502-140).

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2020-ban érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. I/12. 36 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.550

A. II/20. 34 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. fsz. 6. 38 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025



SZÛCS VALDÓ GYÕZELME

POZSONYBAN
Pozsonyban, a V4-ek nemzet-

közi atlétikai versenyén Szûcs
Valdó, a Zalaszám ZAC olimpiai
kerettagja élete második leg-
jobb teljesítményével  – 7,10
mp – megnyerte a 60 m-es gát-
futást.

Kámán Ferenc edzõ elmondta,
hogy Valdónak jól sikerült a felké-
szülése, és megvan a remény a
márciusban Pekingben megrende-
zésre kerülõ fedett pályás világbaj-
nokságra.

A ZALASZÁM-ZAC NYERTE

A VÁM-SZAKÉRTÕ KUPÁT

Zalaegerszegen az újonc és
serdülõ versenyzõk indították a
2020-as szezont. A városi
sportcentrumban található futó-
folyosón a ország egész terüle-
térõl érkeztek versenyzõk.

Az egyesületi csapatversenyt
a Zalaszám-ZAC csapata nyerte
a SZOESE csapata elõtt. A
Vám-Szakértõ Kupát a verseny
két fõvédnöke és névadó támo-
gatója Mayer Miklós és Gyarma-
ti Tamás adta át Röszler Dórá-
nak, a Zalaszám-ZAC gátfutójá-
nak.

Zalaszám-ZAC érmesei:
ÚJONCOK: Súlylökés: 1. Kovács
Lõrinc 7,56 m, diszkoszvetés: 1.
Kovács Lõrinc 23,71 m, 60 m gát:
1. Major Ágnes 11,6 mp., ötös-
ugrás: 1. Hercsel Zsombor.
SERDÜLÕK:  60 m: 1. Trefák
Péter 8,4 mp, távolugrás: 1.
Trefák Péter 4,52 m, diszkosz-
vetés: 1. Horváth Kevin 42,34 m,
3. Kozma Ádám 32,77 m, 60 m
gát: 1. Röszler Dóra 8,8 mp, tá-
volugrás: 2. Király Kira 4,54 m,
3. Sziva Teodóra 4,48 m, disz-
koszvetés: 1. Óházy Julianna
28,46 m, súlylökés: 1. Óházy Ju-
lianna 8,35 m.

NÉGY ÉREM A PSM

PROTECH HUNGÁRIA KUPÁN

A Sport XXI versenyrendszer
a nyugat-dunántúli régióban a
PSM Protech Hungária Kupa te-
remversennyel vette kezdetét a
zalaegerszegi Kölcsey Ferenc
Gimnázium tornatermében.

A 8 U–11-es és 7 U–13-as
csapat mérette meg magát a spe-
ciális játékos versenyszámok-
ban.

A régió minden aktív atlétikai
egyesülete képviseltette magát az
izgalmas küzdelmeket hozó ver-
senyen. Panker Endre a névadó
szponzor képviseletében örömét
fejezte ki, hogy támogatásával a
jövõ atlétapalántái versenyezhet-
tek Zalaegerszegen.

Üde színfolt volt az edzõk-szü-
lõk sprint-gát futama.

EREDMÉNYEK: 
U–11
2. Zalaszám-ZAC „A” 7. helyezé-

si pont. Tóth Vivien, Schüller
Zoé, Oszlányi Tamás, Bella
Mátyás, Németh Izabella,
Nagy Franciska, Süle Nimród,
Kóbor Sámuel

3. Zalaszám-ZAC Petõfi Sándor
Általános iskola 11. helyezési
pont. Tarsoly Hanna, Simon
Judit, Bartáky Bendegúz,
Csalló Noel, Ludmány Emese,
Papp Luca, Halász-Lukács
Réka, Szabó Ramóna.

U–13
2. Zalaszám-ZAC Petõfi Sándor

Általános iskola 9. helyezési
pont. Tuboly Milán, Márton At-
tila, Farkas Attila, Vaski Kristóf,
Gerencsér Anna, Benke Laura
Hanna, Király Lolita Német
Nauszika.

3. Zalaszám-ZAC 10. helyezési
pont. Kell Botond, Both Bálint,
Nyári Attila, Oszlányi Dániel,
Bella Sára, Ágoston Jázmin,
Göndics Katinka, Németh Dor-
ka.

Felkészítõk:
Zalaszám-ZAC: Góczánné
Tóth Zsuzsanna, Selmeczi
Zsófia, Szabó Gábor, Bruszik
Péter, Csiszár Attila, Pajor
László, Laczkó László.
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A hétvégén a rájátszással
folytatódik az NB II-es férfi röp-
labdabajnokság. A ZTE RK az
5. helyen zárta az alapszakaszt,
a kék-fehérek öt gyõzelmet
arattak és hétszer kaptak ki. A
rájátszásra két bónuszpontot
visznek, ami a tervezettnél ke-
vesebb. 

– Kétségtelen tény, jobb sze-
replést terveztünk – hangoztatta
Domokos Lajos edzõ. – Az alap-
szakaszbeli gyengébb teljesítmé-
nyünknek objektív okai vannak. A
már nyáron távozott Lesznyik és
Göczi helyét fiatalokkal töltöttük
fel. Ráadásul egyik alapemberünk,
Németh megsérült, a felsõfokú ta-
nulmányokat folytató Horváth R.
és Kiss G. is távozott. Csapatom
kényszerbõl tovább fiatalodott. Az
alapszakasz során elért helyezé-
sünk reális. Kicsit nagyobb odafi-
gyeléssel maximum 50 százalé-
kos teljesítményt elérhettünk vol-
na.

– Az ellenfelek a játék mely
elemeiben elõzték meg a ZTE
RK-t? 

– Az élvonalban szereplõ csapa-
tok juniorjai gyorsabban, dinamiku-
sabban játszottak. Az NB I-es csa-

patok fiataljai nagyobb rutinnal ren-
delkeznek, többet edzenek, mint mi.
Az ellenfeleink többsége több játé-
kost is mozgathatott. Nálunk az is
elõforduult, hogy többször, kény-
szerbõl Markó Gábor edzõnek is be
kellett szállnia játszani. 

– Jön a rájátszás, ahol már
csak NB II-esek ellen lépnek pá-
lyára. Mit várnak?

– Egy-egy oda-visszavágót ját-
szik a hat csapat. A másik csoport-
ból érkezõk közül a Kistexet, a
Dágot már láttam játszani. Nálunk
bõvebb kerettel rendelkezõ csapa-
tok, és erõsek. A TFSE sem lehet
rossz csapat. A másik két együt-

test a Széchenyi SE Gyõrt és a
Szombathely csapatát ismerjük,
ellenük már játszottunk az alap-
szakasz során. A erõviszonyokat
nézve, a vasiakat elõzhetjük meg.
Ez nem jelenti azt, hogy a többi
csapat ellen feltartott kézzel lé-
pünk pályára. Az idei évünk szá-
munkra az építkezés jegyében te-
lik. A létesítmény felújítása miatt
az Ostoros-csarnokból is ki kellett
költöznünk, az Apáczai ÁMK tor-
natermével pedig egyelõre még is-
merkedünk.

A GYENGÉBB SZEREPLÉS OKAI
A RÁJÁTSZÁSBAN A TISZTES HELYTÁLLÁS A CÉL A ZTE RK-NÁL

– Célunk nem változott –
hangoztatta Horváth Tamás, a
Csuti szakmai igazgatója, játéko-
sa. – Szeretnénk megnyerni a baj-
nokságot. A többi dolog még erõ-
sen képlékeny. Az A csoportbeli
tagsághoz meg kell(ene) erõsíteni
a csapatot. Azt a szerepet, ame-
lyet a szegedi Maróczy csinál,
hogy bár kiesik a legjobbak közül,
a visszalépések miatt mégis ott
marad a legjobbak között pofozó-
gépnek, mi biztosan nem vállaljuk.
Amennyiben megnyerjük a baj-
nokságot, az NB I A csoportjának,
akkor van értelme, ha a személyi
és tárgyi feltételeket megteremt-
jük.

– Mely ellenfelek akadályoz-
hatják meg a Csuti bajnoki cí-
mét?

– A tavalyi bajnok Ajka és
Biatorbágy. Mindkét együttessel

ezután találkozunk. A bajnoki cím
kérdése tehát még nem lefutott. 

– A legutóbbi közgyûlésen új
vezetõséget választott az orszá-
gos sakktársadalom. Az új el-
nök az utánpótlás fontosságát
hangsúlyozta. Tudnak errõl már
valamit, hogy ez konkrétan mit
takar?

– Amikor tagja voltam az orszá-
gos szövetség vezetésének, ná-
lunk is volt utánpótlásprogram. Az
új elnök álláspontom szerint sokat
markolt, s hogy az ígéreteibõl
mennyi lesz a valóság, és mit kap
belõle az utánpótlás, az idõ adja
meg rá a választ. A lobbitevékeny-
ségnek biztos nagy szerepe lesz.
Nálunk is szerepeltek tehetséges
fiatalok, így például Kozák Ádám
vagy Rapport Richárd, aki már ott
van a felnõtt sakkozók élvonalá-
ban. Nagy kérdés, hogy az után-
pótlásra szánt pénzeket pár sak-
kozó között, vagy egy szélesebb
skálán osztják el. Az elmúlt esz-
tendõben a magyar felnõtt sakk-
csapatok gyengén szerepeltek a
világversenyeken. Idén olimpia
jön, nagy kérdés, kit sikerül a szö-
vetségnek megnyerni az ottani
szereplésre. A már említett
Rapport Richárd tavaly nem sze-
repelt a magyar csapatban.

– A tavaszi szerepléshez
adottak az anyagiak?

– Még nem tudjuk az önkor-
mányzat idei támogatását, de min-
den bizonnyal nem lesz gond a ta-
vaszi szereplésünkkel.

Folytatódott a bajnokság a sakkozóknál. Az NB I B-ben  sze-
replõ Zalaegerszegi Hydrocomp Csuti SK az élrõl folytatta a küz-
delmeket, Az egerszegiek eddig minden mérkõzésüket megnyer-
ték, s a  hátralévõ fordulókban feltétlenül szeretnék  megõrizni el-
sõ helyüket.  

CSUTI HYDROCOMP:
ELÕBB A BAJNOKI CÍM

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Szolnoki Olajbányász KK–

Zalakerámia ZTE KK
73-78 (20-21, 19-18, 17-24, 17-15)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.
Szolnok.

Paksi FC–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Paks.

ZTK FMVas–Nyíregyházi TK
8:0 (3567-3207)

Szuperligás férfimérkõzés. Zala-
egerszeg. 

BKV Elõre–ZTE ZÁÉV
1:7 (3009-3229)

Szuperligás nõi mérkõzés. Budapest. 

– Örültünk a nagyobb szünet-
nek sérültjeink rendbe jöttek –
összegzett Baján János edzõ. –
Teljes leállás nem volt, a szünet-
ben is mozogni kellett a lányok-
nak. Valójában január elején kezd-
tük a felkészülést. Az elején a fizi-
kai képességek fejlesztése volt a
cél, késõbb a dobóedzések kerül-
tek elõtérbe. Kétnapos összetar-
tást is beiktattunk a programba. Az
egyik napon Bábolnán játszottunk,
a másik napon Répcelakon. Cé-
lunk a csapat fizikális állapotának
felmérése volt, ezenkívül egymás
ellen dobtak a lányok, felkészülési
tornán nem vettünk részt.

– Mit terveznek a tavaszi
idényre?

– Már a bajnokság elején tud-
tuk, mely csapatok harcolhatnak
a bajnoki címért. Az éllovas Fe-
rencváros mellett a két õsi rivális,
a Gyõr és a Rákoshegy I. csapa-
ta küzdhet rajtunk kívül az arany-
éremért. Izgalmas tavaszra szá-
mítunk, úgy látjuk, kezünkben
van a lehetõség a címvédésre. A
riválisok közül a Gyõr és a Fe-
rencváros Egerszegre látogat,
egyedül csak a Rákoshegynél
vendégeskedünk. A címvédéshez
fontos lesz, hogy a rangadókon
jól szerepeljünk, illetve a papírfor-

ma-mérkõzéseket kötelezõ lesz
hoznunk. Célunk a bajnoki cím
megvédése.

– A nemzetközi porondon is
érdekeltek...

– A Bajnokok Ligájában szeret-
nénk jól szerepelni. A román Ma-
rosvásárhely ellen tovább kellene
lépnünk. Az elsõ mérkõzés ered-
ménye alapján, amelyet 6:2-re
megnyertünk, nem lehetetlen elvá-
rás a négyes döntõbe kerülés.

Már két fordulót is lejátszottak a tekézõk Szuper Ligájában. A
ZTE ZÁÉV nõi csapata szeretné megvédeni bajnoki címét, erre
megvan az esélye, hiszen biztosan hozta a tavaszi mérkõzéseit.
Emellett a Bajnokok Ligájában is jól áll az elsõ találkozó után.

IDÉN IS AZ ÉLEN AKARNAK VÉGEZNI

– A hölgyekhez hasonlóan mi
sem álltunk le – mondta Fehér
László, a ZTK FMVas edzõje. – A
fizikai állapot megfelelõ szinten
tartása fontos volt a játékosok szá-
mára. Január elején Ausztriában
egy 22 csapatot felvonultató tor-
nán szerepeltünk, amit megnyer-
tünk. Szentgotthárdon is játszot-
tunk egy edzõmérkõzést. Az utób-
bi a BL-re való felkészülést is szol-
gálta, egy olyan pályán dobtunk,
amely jól „fizet”. Sajnos, még nem
teljes a keretünk. Fehér Zoltánra
további kivizsgálások várnak, Koz-
ma Károly lassan felépül betegsé-
gébõl.

– Tavasszal mit várnak a csa-
pattól? 

– Reménykedünk, hogy sikerül
a bajnoki címet visszaszereznünk.
A riválisok közül hazai pályán fo-
gadjuk a Répcelakot, gyõzni aka-

runk ellenük. Az idei szezonra ki-
csit meggyengült Szegedet sem
lehetetlen legyõzni a Tisza partján,
ha a játékosaink elhiszik, hogy van
keresnivalónk ellenük. Mellette a
papírforma-mérkõzéseken nem
szabad hibáznunk. A második hely
megszerzésében viszont teljesen
biztos vagyok.

– A hölgyek mellett önök is
még ott vannak a BL-ben, igaz,
minimális továbbjutási esélyek-
kel. 

– A BL címvédõje, a horvát
Zapresic ellen nem lesz könnyû
dolgunk. Az elsõ mérkõzésen meg-
ítélésem szerint becsülettel helytállt
a csapat. Több páros csatát eléggé
balszerencsésen vesztettünk el. A
7:1-es vereségünk ugyan azt jelen-
ti, hogy a továbbjutás eldõlt, viszont
a hazai pályán, a visszavágón sze-
retnénk legyõzni a címvédõt.

A BAJNOKI ARANYRÓL
MÉG NEM MONDTAK LE

A ZTK FMVas férfi tekecsapata is gyõzelmekkel kezdte a tava-
szi idényt. A zalaiak továbbra is ott vannak a hazai élmezõnyben.
Bizakodnak, hogy egy remek tavaszi szerepléssel akár a bajnoki
címet is megszerezhetik.

ATLÉTIKAI ESEMÉNYEK
KIVÁLÓAN SZEREPELTEK A FIATAL VERSENYZÕK

Röszler Dóra

Fotó: Pente Valéria

Archív

Archív
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Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkásszálló üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 02. 26., 27. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 02. 28. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. december 1-tõl 2020. március 31-ig

páratlan heteken kétheti rendszerességgel.

Üveg: 2020.02.07.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

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

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

BEJELENTKEZÉS:

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

MOBIL MASSZÕR
Svéd-, wellness- és reflexzónás talpmasszázs

teljes körû testmasszázs, reumás fájdalmak kezelése

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

A ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348

www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu
Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!


