A helyi érték

XXV. évfolyam, 10. szám
 A ZTE FC 97 éves történetének kiemelkedõ eseményeként
tarthatjuk ezentúl számon a
klub felújított arénájának átadását. A sok nevezetes csata,
öröm és kudarc helyszíne immár korszerû körülmények között várja a futballrajongókat
Zalaegerszegen, akiknek egyetlen vágya, hogy mihamarabb a
legjobbak között láthassák csapatukat. A március 25-én megrendezett átadási ünnepség
szónokai is ennek a reményüknek adtak hangot.
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STADIONAVATÓ DIGITÁLIS BÍRÁSKODÁS
BESZÉDLEÍRÓ SZOFTVER A TÖRVÉNYSZÉKEN

 A törvényszék összbírói értekezletét megelõzõen tartottak prezentációval egybekötött sajtótájékoztatót a Zalaegerszeg Törvényszéken. Az eseményen részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke és Fazekas Sándor, a Fõvárosi Törvényszék elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja is.
– pet –

– A. L. –
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntötte elsõként a szurkolókat, a ZTE
labdarúgóit külön üdvözölve a
stadionavatóra érkezett szlovákiai
Dunaszerdahely és az ausztriai
Graz elsõ osztályú futballcsapatát.
Méltatta a kormány és Zalaegerszeg önkormányzatának támogatását a stadion rekonstrukciójának
befejezésében. Mint fogalmazott,
a ZTE-stadion olyan korszerû feltétetekkel büszkélkedhet, ahol
egyaránt öröm meccset játszani illetve meccset nézni.
A stadion megújítása történelmi
jelentõségû a klub életében, hangsúlyozta Végh Gábor, a ZTE FC
tulajdonosa. Mint mondta, sok-sok
év egyhelyben topogás után a kormány biztosította a szükséges forrásokat, így befejezõdhetett a stadion építése. Az infrastruktúra
alapja, hogy magasabb célokért
küzdhessenek, ami nem más,
minthogy a ZTE FC az ország
meghatározó csapata legyen. Ehhez most már biztosítottak a körülmények a zalai futballt kedvelõk
örömére.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, egy
álom vált valóra az aréna rekonstrukciójával, ahogy 1920ban is, amikor zalaegerszegi lo-
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kálpatrióta polgárok álmodtak
egy nagyot, és létrehozták a fociklubot. Mint fogalmazott, a hamarosan 100. születésnapját ünneplõ klub és a város számára
egyaránt nagy jelentõséggel bír
a megszépült a stadion, mely
már nemzetközi mérkõzések
rendezésére is alkalmas. A polgármester kitért arra, hogy Zalaegerszeg idén, 2017-ben ünnepli elsõ írásos említésének 770.
jubileumát, a ZTE FC pedig
2020-ban fennállásának 100. évfordulóját. Ennek kapcsán reményét fejezte ki, hogy a külcsín
után a belbecs is helyreállhat, és
centenáriumára újra az NB I-ben
játszik a csapat.
Csató Sándor, a ZTE FC edzõje érdeklõdésünkre elmondta: játékosnak, edzõnek, nézõnek egy-

MENNYIT TRAPPOLTÁL?
MEGEMLÉKEZÕ FÓRUM ÉS ZARÁNDOKFUTÁS

 „Ismerted Hári Gyulát?” Az ultrafutót? Zala megye elsõ ultrafutóját? Aki a Spartathlon-versenyen (246 kilométer Athén és
Spárta között) harmadik helyezett lett 1991-ben, s Bogár János
gyõztessel két magyart állított egyszerre a dobogóra? Te sem?
Sokan nem. Ezt a helyzetet orvosolandó szervezett dr. Bérces
Edit világ- és Európa-bajnok ultrafutó megemlékezõ, figyelemfelhívó programot a minap.

– B. K. –
A zalaegerszegi BGE kollégiumának üvegtermében várták fórumra a futótársakat, barátokat,
rokonokat, érdeklõdõket. Olyan
neves személyek is vállalták a
részvételt, mint Tabajdi József legendás ultrafutó, aki már jócskán
túl a 70. éven is aktív, 25-ször futotta le a Budapest-maratont. Vagy

Bozó Pál, aki 78 évesen már négy
és félszer körbefutotta volna a Földet, ha megtett kilométereit összeadnánk.
Illetve Kiss Zoltán, az Ultrafutók
Magyarországi Szövetsége elnöke, Söjtöry Elvira, a szombathelyi
Elvira-maraton létrehozója, hogy a
házigazda futásérdemeirõl ne is
beszéljünk.
(Folytatás a 4. oldalon.)

aránt hatalmas élmény, hogy végre valahára elkészült a stadion,
ami nagyon szép lett. A két meghívott élvonalbeli csapattal való mérkõzés
méltó
megünneplése
mindennek. A ZTE-ben elég sok a
fiatal játékos, akiknek igazi megmérettetést jelentenek ezek a mérkõzések. Az edzõ kitért arra, hogy
az idei szezont építkezõ szakasznak tekintik, hiszen fiataljaikból
kell kialakítani azt a csapatot,
amely majd a reményeik szerint
feljuthat az NB I-be. Nagy kihívás
elõtt állnak, de bízik abban, hogy
megtölthetik nézõkkel az új stadiont.
A köszöntõbeszédeket követõen Stróber László apátplébános
áldotta meg az új stadiont. A stadionátadó gálán négy mérkõzést
tekinthetett meg a közönség.

Handó Tünde mindenekelõtt kijelentette: a 21. századnak a digitális bíráskodásról kell szólnia, s
örömteli, hogy ebben Zalaegerszeg az élen jár. Mint mondta: a
bíróságok az utóbbi években óriásit léptek elõ az informatikai fejlesztések terén. Beszédleíró szoftvereket alkalmaznak, könnyítve a
leírók és a bírók munkáját, vagyis
az írásbeli anyagok megszületését. Ezenkívül komoly elõrelépések történtek az elektronikus perek terén is. 2016-ban országos
szinten összesen 94.639 beadvány érkezett a bíróságokra elektronikus úton. A törvényszékeken
mûködik sms-küldõ rendszer is,
mely értesíti az ügyfelet a különféle határidõkrõl vagy dokumentumok elkészültérõl, de egyre több
bíróságon élnek az úgynevezett
távmeghallgatás lehetõségével is.
Ez annyit jelent, hogy egy-egy
tanúnak nem kell feltétlenül
messzire utaznia a tanúmeghallgatás miatt, mert a bíróságok digi-

tális összeköttetése révén be tud
jelentkezni élõben a tárgyalásra.
De ezt a módszert alkalmazzák
olyan eseteknél is, amikor hazai
és külföldi bíróságok tárgyalásait
kell összekapcsolni.
A sajtótájékoztatón a Zalaegerszegi Törvényszék is bemutatta az
egyik legnagyobb informatikai fejlesztését, a beszédleíró szoftvert.
Sorok Norbert törvényszéki elnök
bevezetésképpen elmondta: az új
alkalmazás tesztje már több mint
egy éve zajlik. Jelenleg Zalában tizenhat bíró használja azt a szoftvert, mely a diktált szöveget írott
formába képes önteni.
Ezt a számot idén további tízzel szeretnék bõvíteni. A programmal kezdetben voltak nehézségek, ám a rendszer öntanuló, 3–6
hónapos használat alatt képes
hozzáidomulni a használóhoz; és
központi szótára folyamatosan
bõvíthetõ. A beszédfelismerõ képessége 90 százalékos. De a diktáló részérõl fontos a tiszta hangképzés.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

MEGÚJUL A TB ÉPÜLETE MOZGALMAS CIVIL ÉLET FOLYIK
BIZTOSÍTJÁK A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉT GECSE PÉTER: FONTOS A VISSZAJELZÉS MINDEN KÉRDÉSBEN

 A héten megkezdték a közvélemény által „TB-székházként”
ismert épület utcafrontjának felállványozását a Kossuth utcában,
mellyel újabb rekonstrukció indult el a Zala Megyei Kormányhivatal energetikai projektjében. Az állványozást úgy oldják meg,
hogy az a lehetõ legkevésbé zavarja a gyalogos közlekedést.

 Botfa, Zalabesenyõ, Páterdomb: három városrész, területileg
az egyik legnagyobb Zalaegerszegen. Ez, az 5-ös választókerület,
melynek önkormányzati képviselõje Gecse Péter. Azt mondja,
mindhárom településrész szinte önálló életet él, tervezik a mindennapi életüket, a sok-sok civil szervezet közremûködésével.

– AL –

– V. Zs. –

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott érdeklõdésünkre elmondta,
a projekt keretén belül tíz hivatal
újul meg a megyében, köztük hét
Zalaegerszegen. A megyeszékhelyen eddig a Zrínyi úti erdészeti
osztály, a Kinizsi úti növény- és
talajvédelmi osztály, a Göcseji úti
élelmiszerlánc-biztonsági osztály,
valamint a Mártírok útjai földhivatal épületének beruházása készült el.
A Kossuth utca 9–11. szám alatti épület még az 1980-as évek elején létesült monolit-vasbeton szerkezetû pillérvázzal. A jelenlegi mûanyag hõszigetelõ nyílászárókat
mintegy 12 éve építették be, melyek már nem felelnek meg a mai
elõírásoknak. A bruttó 124,6 millió
forintos felújítás során az összes
nyílászárót kicserélik, szigetelik és
festik a homlokzatot, korszerûsítik
a világítást, valamint napelemeket
helyeznek el. Az energetikai fejlesztéstõl évi közel 8 millió forint
megtakarítást várnak.
Az épületben a Zala Megyei
Kormányhivatal Társadalombizto-

sítási és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Fõosztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ Nyugat-dunántúli Területi Hivatala mûködik,
összesen 114 munkatárssal.
Az építkezés során úgy biztosítják a gyalogosok biztonságos
közlekedését, valamint az ott parkoló autók épségét, hogy az állványzat mellé védtetõt, védõfüggönyt helyeznek el az épület teljes
hosszában. A gyalogosok biztonsága érdekében a homlokzati állvány várhatóan 2017. május második hetéig a helyszínen marad.
– Az energetikai felújítás az
épületben található szervezeti
egységek ügyfélszolgálati tevékenységét nem befolyásolja, az
ügyfélfogadást – a megszokott
idõben – zavartalanul biztosítjuk
az ügyfeleink számára. Az épület
kivitelezési munkálatai a 2017. június 8. és június 11. között megrendezendõ Egerszeg Fesztiválra
befejezõdnek, addig is kérjük és
köszönjük az állampolgárok türelmét – mondta dr. Sifter Rózsa.

A nemzeti ünnephez kapcsolódott a Zalaegerszeg Barátai
Egyesület és a Pro Zalaegerszeg Kulturális Egyesület legutóbbi rendezvénye. Dr. Hermann Róbert Zrínyi Miklós-díjas
történész, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum tudományos igazgatóhelyettese „Dicsõséges tavaszi hadjárat” címmel tartott elõadást a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.
A humoros hasonlatokkal,
anekdotákkal színezett részletes
értekezés 1849. február végétõl
májusig tartó idõszakot ismertette szinte napról napra. Korabeli
metszetekkel illusztrálva mutatta
be a csaták helyszíneit, fontosabb jeleneteit, a magyar és az
osztrák vezéreket. Közben zalai
vonatkozású tényekre is utalt az
elõadó.
A rendezvényen köszöntõt mondott Vigh László országgyûlési
képviselõ, közremûködött a Zalai 47. Honvéd Zászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület.

A páterdombi társasházi részek
kivételével közel 90 százalékban
családi házas övezetrõl van szó.
Lélekszámban a Páterdomb a legnagyobb. A településrészi önkormányzatok nagyon jól mûködnek.
– Nagyon fontos beruházás volt
az állami támogatással és szerepvállalással megépült körforgalom.
Ugyanez elmondható a 74-es útszakasz botfai körforgalmától a
haranglábas körforgalomig tartó
felújításáról is, ami Zalaegerszeg
déli városrészének közlekedésbiztonságát javította. – mondja
Gecse Péter. Hozzáteszi: számos
fejlesztés, felújítás van folyamatban, egy részük elkészült a tavalyi
évben, míg több olyan van, ami áthúzódik a következõ évekre.
– Botfán, a Várberki utcában található sportpálya és környéke folyamatosan fejlõdik és szépül.
 A városi fák fenntartásának
helyi és külföldi tapasztalatairól, valamint a zöldfelületeink
fejlesztésérõl esett szó a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület
legutóbbi ülésén.
– pet –

Fontosnak tartjuk az Erdõdy–
Hüvös kastély felújítását, mûködésének támogatását. Bízunk benne, hogy a Mindszenty-projekt keretében erre hamarosan sor kerül.
Lakossági kérésre a Rózsás úti
buszforduló mellett játszótér létesült. Szeretnénk, ha a botfai templom megújulna, és a zöldfelületek
megújítása, szépítése például a
Jézus szíve-szobor környezetében megtörténne.
Zalabesenyõben az Árpád-kori
templom külsõ felújítása tavaly
megtörtént, pályázat segítségével
és önkormányzati költségvetésbõl
folytatni szeretnénk a belsõ felújítást és megoldani a díszkivilágítást is. Az elmúlt években két
ütemben megújult a Kútilapi út teljes hosszában, a terveink szerint
folytatjuk a Csörge utca és az
Öreghegyi út felújításának következõ ütemeit. Zalabesenyõben a
Hegyi út melletti játszótér környe-

Gecse Péter

zetének továbbfejlesztése is céljaink között szerepel. Természetesen az utak, járdák állapotára nagyon figyelünk, a szakaszos megújítások folytatódnak.
Gecse Péter a páterdombi felújításokról elmondta: a városrész
közlekedésének javítása érdekében fontos lépés volt a Juhász
Gyula utcai vasúti átjáró szélesítése és a burkolat felújítása, valamint a Mise út burkolatának meg-

A PLATÁNOK VÉDELMÉÉRT
ÜLÉSEZTEK A VÁROSVÉDÕK

A Göcseji Múzeumban rendezett találkozón mindenekelõtt a A programmal arra szeretnék ösz- párbeszéd van a városvédõk és az
helyi fák állapotfelméréseinek tönözni a városvezetést, hogy az önkormányzat között a témában.
eredményérõl számolt be dr. Hor- önkormányzatnak legyen egy
A favizsgálat eredményeibõl az
látszik, hogy a legnagyobb figyelmet
a városban egyértelmûen a platánok
igénylik. Annál is
inkább, mert ahogy
idõsödnek, túlnõhet a lombkoronájuk, gyakori a szárazágképzõdés is,
ami különösen az
utak mellett, köztereken álló példányok esetében jelenthet veszélyt.
Sajnos a nem megfelelõ
gondozás
miatt kialakult egy
olyan téves nézet
is, hogy a platánok
nem városba való
Illusztráció
fák. A városvédõk
váth Rudolfné és Czeglédy And- összesített nyilvántartása a faállorás. A szomszédos országok fa- mányról. A másik céljuk pedig az
ápolási gyakorlatáról pedig Lukács volt az akcióval, hogy fellépjenek a
 A Demokratikus Koalíció zalaegerszegi és Zala megyei képviZoltán, a Magyar Faápolók Egye- fák sokszor mostoha, durva kezeselõi az utóbbi idõben több megkeresést kaptak nem megfelelõ
sületének elnöke tartott elõadást. lése ellen.
kórházi ellátással kapcsolatban. A részletekrõl a Zala Megyei
Czeglédy András, a városvédõ
Hozzátette: szerencsére kezSzent Rafael Kórház elõtt tartott sajtótájékoztatót Nagy Zoltán, a
egyesület elnöke a rendezvény deményezésükkel több eredményt
megyei közgyûlés képviselõje és Keresztes Csaba, a DK 1-es
elõtt érdeklõdésünkre elmondta: is elértek. A Göcseji Múzeum elõtszámú választókerületének elnöke.
három évvel ezelõtt, a város zöld- ti öreg platánfát például védetté
stratégiáját segítõ programjuk ré- nyilvánították, ezenkívül csökkent
Az egészségügyet érintõ kérdé- osztályon a közelmúltban több or- szeként indítottak el egy favizsgá- a drasztikus beavatkozások (pélseket nyílt levél formájában fogal- vos is benyújtotta felmondását? A lati akciót Zalaegerszegen, mely- dául váratlan fakivágások) száma.
mazták meg, és eljuttatták dr. Ha- kórház mit tesz a felmondások nek kiértékelése nemrég zárult le. Az is örömteli, hogy folyamatos
lász Gabriella fõigazgatónak is. megakadályozása érdekében?
Többek között azt tudakolják, hogy
Továbbá érdeklõdtek az iránt,
jelen pillanatban hány betöltetlen hogy a pulmonológia osztálya miorvosi illetve szakdolgozói állás kor költözik át a Zrínyi utcai fõépüvan a zalaegerszegi kórházban. Az letbe? Problémaként említették a
orvoshiány milyen mértékben aka- pózvai tüdõszûrõ berendezés
dályozza a betegek szakszerû ellá- meghibásodását, érdeklõdve, mi a
tását? Igaz-e, hogy a sürgõsségi meghibásodás oka?

ELADÓ!
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újítása. Korábban a MOL átkötõút
gumibitument kapott.
–
A mûfüves focipálya elkészült a Páterdombon, a feladat
most a környezetének szebbé tétele. Az idei évben a Radnóti Úti Óvoda udvarán ovifoci sportpálya létesül, a sószoba felújítását is tervezzük, elképzelhetõ, hogy ez már a
jövõ év feladata lesz. A Baross Gábor utcában lakossági kérésre új
játszótér létesült, aminek nagyon
örültek a környéken élõk. Megújult
a páterdombi aluljáró belsõ világítása, és folyamatosan figyelünk a
tisztaságára is. Ebben a városrészben erõsen támaszkodom a intézményekre, iskolára, óvodára.
Mindhárom városrészben mozgalmas a civil szervezetek élete,
egyesületek, közösségi házak mûködnek. Megpróbálok minél több
eseményen ott lenni, hogy elérhetõ legyek, és a felmerülõ kérdéseket meg tudjuk beszélni a lakossággal. Fontosnak tartom a
visszajelzést a kérdezõ felé, még
akkor is, ha rövid távon nem megoldható a felmerült probléma. Vannak olyan felújítások, melyeket
nem lehet egyszerre megoldani,
csak szakaszosan. Erre példa a
közvilágítás fejlesztése. Olyan feladataink is vannak, melyek mind a
három városrészt érintik, ilyen a
vízvezetési problémák folyamatos
kezelése és a járdák megújítása.
A választókerületemre jellemzõ a
közös gondolkodás a feladatok
megoldásában is.

szerint valók, de csak olyan városba, ahol törõdnek is velük. Elsõsorban a Platán sor fái, a kórház
melletti fasor és a Bíró Márton utcai platánok igényelnék a legtöbb
törõdést, bár ez utóbbi jelentõsen
veszített értékébõl egy drasztikus
beavatkozás miatt. Szintén figyelmet érdemelnek az egyedi platánfák is: a már említett múzeum elõtt
álló példány, valamint a Deák tér
és a Dózsa liget öreg fái. Megfelelõ gondoskodás esetén akár
180–200 évet is élhet egy-egy platán. Bár az elnök szerint az is igaz,
hogy ez elsõsorban nem az utak
mellett álló, hanem a parkokban
lévõ fákra vonatkozik, hiszen itt
nagyobb tér áll rendelkezésükre a
fejlõdéshez.
A városvédõk a mostani összejövetellel nemcsak a fák állapotára, hanem a faápolás kultúrájának
erõsítésére is fel kívánták hívni a
figyelmet.

VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11. 209.563 km, Magyarországon vásárolt,
második, nemdohányzó tulajdonos, törésmentes, szép állapot. Automata,
digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali
ülés, elektromos ablakok, 8 db légzsák, tempomat, fedélzeti számítógép.
Világoskék metál. Ár: 1.580.000 Ft. Érd.: +36-30/526-4367
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 • Szeglet Matild 20/336-0450 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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DIGITÁLIS BÍRÁSKODÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
A beszédleíró szoftvert dr. Adorján Csaba bíró, az alkalmazás egyik
elsõ tesztelõje be is mutatta egy
prezentáció keretében a sajtónak.
Használatának elõnye, hogy gyor-

sabb, flexibilisebb mint a hagyományos diktálás; a leírók munkájának
egyharmad részét képes ezáltal felszabadítani.
Sorok Norbert beszámolt a Zalaegerszegi Törvényszék 2016-os

munkájáról, és szólt az idei tervekrõl is. Elhangzott: a bíróságok életében egyre fontosabb a társadalmi
felelõsségvállalás, ami annyit jelent,
hogy intenzívebb kapcsolatra törekednek a sajtóval és a közvéleménynyel. Fontos, hogy a törvényszékek
a kötelezõ feladataik mellett más tevékenységekbe is bekapcsolódjanak, s javuljon az ügyfelekkel történõ kommunikáció. Ezért is hirdették
meg országosan erre az évre a „Világos beszéd évét”. A „Nyitott bírósági programok” pedig már évek óta
mûködnek – fogalmazott az elnök.
A Zalaegerszegi Törvényszék
tavaly országos szinten elsõ helyezést ért el a büntetõperek egy éven
belüli befejezését illetõen. Az ítélkezés nemcsak gyorsabb, hanem magasabb színvonalú is lett; csökkent
például a fellebbezések száma. A
bíróság még az idén szeretne létrehozni egy ügyfélcentrumot, ahol a
kormányablakok mintájára egy kiszolgálópultnál fogadnák az ügyfeleket.

LMP: NÉPSZAVAZÁST A PAKSI BÕVÍTÉSRÕL!

 A Paksi Atomerõmû bõvítéséhez kapcsolódó népszavazásról,
valamint a munkaerõhiány kezelésének lehetõségeirõl tartott sajtótájékoztatót Zalaegerszegen dr. Schmuck Erzsébet, a Lehet
Más a Politika (LMP) országgyûlési képviselõje, valamint dr.
Paksy Zoltán zalaegerszegi önkormányzati képviselõ.
Schmuck Erzsébet elmondta:
az LMP népszavazást kezdeményez a Paksi Atomerõmû bõvítésével kapcsolatban, mert a párt
szerint a bõvítést az embereknek
kell eldönteniük, nem pedig Orbán
Viktor miniszterelnöknek. Az LMP
úgy látja, hogy az oroszokkal való
szerzõdéskötés hosszú évtizedekre adósítja el az országot. Ráadásul a kormány alultervezi a
költségeket, és a nagy aktivitású
hulladék elhelyezésének költségit
sem építi be az árba. Márpedig a
hulladék lebomlási ideje több ezer

év, s jelenleg nincs olyan technológia, ami ezt a folyamatot gyorsítaná. Úgy érzik, hogy a kormány
az országgyûlési választások közeledtével fél a népszavazástól,
annál is inkább, mert a közvélemény-kutatások szerint a lakosság nagy része már nem támogatja a bõvítést.
A parlamenti képviselõ szólt arról is, hogy Magyarországon óriási
gond a munkaerõhiány; már a
szakképzettséggel nem rendelkezõk is hiányoznak a munkaerõpiacról. A kormány pedig késõn,

és nem a megfelelõ módon reagált
a problémára. Az LMP szerint többek között általános béremelésre,
többkulcsos személyi jövedelemadó-rendszerre, a szakképzés és
felnõttképzés színvonalának emelésére lenne szükség. Támogatnák továbbá az idõsebb korosztály
– nyugdíjból és munkabérbõl álló
– kettõs jövedelmét.
Paksy Zoltán hozzátette: Zalaegerszeg térségében is komoly
munkaerõhiány van, a városban
lévõ nagy multinacionális cég is
küzd már ezzel a problémával. Félõ, hogy a multik elõbb-utóbb bért
emelnek, elszívva így a kis- és közepes vállalkozásoktól az amúgy
is szûkös munkaerõt, akik a béremeléssel nem tudnak lépést tartani.

EGY CSALÁDI VÁLLALKOZÁS SIKERE

 A Csejtei Fém-Vill Kft. fejlõdése a gazdasági sikertörténetek
egyike, ugyanis az 1984-ben lakatosmûhelyként indult cég mára
stabil magyar vállalattá nõtte ki magát – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Zalaegerszegen, a
társaság új üzemcsarnokának elmúlt csütörtöki avatóján.
– A. L. –
Dömötör Csaba köszöntõjében
továbbá méltatta, hogy az idén 30
éves gazdasági társaság több generáció összefogásán alapul, mely
egyben jelzi azt, a zalaegerszegi
céghez hasonló családi vállalkozások nélkül elképzelhetetlen Magyarország újraiparosítása, az ország erõsödése.
Valóban idén kerek évfordulóhoz érkeztek, hiszen édesapja 30
évvel ezelõtt egy garázsban hozta
létre lakatosmûhelyét, ami alatt
mára nemzetközi nagyvállatoknak
beszállító céggé fejlõdött – emelte
ki Csejtei Andrea, a Csejtei FémVill Kft. ügyvezetõ igazgatója. Mint
mondta, a családi vállalkozás az
eltelt évtizedekben mindig törekedett a stabilitásra, a fejlesztésre és

modernizálásra a nehezebb gazdasági körülmények között is.
Az ügyvezetõ kitért arra, hogy a
Hock János úti telepüket kinõtték,
ezért területet vásároltak 56 millióért és felépítették új, 6500 négyzetméteres üzemcsarnokukat 950
millió forintból a zalaegerszegi
északi ipari parkban. A beruházást
saját erõbõl és banki hitelbõl valósították meg. Hozzátette: elbírálásra vár egy idén beadott GINOPpályázatuk, melynek segítségével
558 millió forintot költenének gépbeszerzésre. Ezáltal 50–60 fõvel
növelnék foglalkoztatotti létszámukat.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, a Csejtei Fém-Vill Kft. a
ma Magyarországon mûködõ
mintegy 700 ezer kisvállalkozás

TISZTA VIZET!

ahol bemutatták a mûhelyeikben
található gépek egy részét.
A Zalavíz Zrt. 2017. évi víz világnapi rajzpályázatának díjazottjai:
Óvodás korcsoport:
III. helyezett: Halász-Lukács Réka, Belvárosi II. Számú Óvoda
II. helyezett: Horváth Mira Indira,
Bagodi Napsugár Óvoda
I. helyezett: Laska Bianka, Belvárosi I. Számú Óvoda
Különdíj: Gróf Mánuel, Kodály Z.
Úti Óvoda

VÍZ VILÁGNAP 2017

 A 2017-es Víz Világnapja az ivóvíz védelmére hívja fel a figyelmet. A Zalavíz Zrt. már tizenötödik éve ünnepli meg a jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és üzemlátogatással kívántuk felhívni a figyelmet természeti kincsünk fontosságára. Társaságunk a 2017-es Víz Világnapja alkalmából
egyfordulós rajzpályázatot hirdetett, „Tiszta vizet!” szlogennel,
amellyel elsõsorban a fiatalabb korosztály figyelmét kívántuk a
víz felé fordítani.

Közösségi tulajdonban levõ
közszolgáltatóként elsõsorban a
vízszennyezés ellen vesszük fel a
harcot, emellett a víztakarékosságra is fel kívánjuk hívni a lakosság figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból tiszta,
egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz pedig
megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk – azon
belül Zala megye – kitûnõ adottságokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenkinek
jusson tiszta ivóvíz, hogy megmaradhassanak a folyók és tavak,

erõfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. Becsülnünk és óvnunk
kell tehát a vízvagyont.
Március 21-én egész napos
nyílt napon láttuk vendégül a zalaegerszegi ivóvíztisztító telepre
érkezõ 21 csoportot. Az üzemlátogatáson részt vevõ több mint
félezer gyermek bepillantást
nyert az ivóvíztermelés, -kezelés
é
s
-elosztás rejtelmeibe, a szennyvízelvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgálatokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény különlegességét az adta, hogy az
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési
Központ
Zrt.
„Ökobuszai” szállították a csoportokat, amelyek a Zalavíz Zrt. által
szennyvíziszapból
elõállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt

egyike, melyek életben tartják az
országot, megélhetést biztosítva a
családoknak.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere kiemelte, hogy az
önkormányzat idén Innovációs díjban részesítette a Csejtei Fém-Vill
Kft.-t, elismerve eddigi eredményeit. Többek között beszélt arról,
hogy 2017-ben két nagy jelentõségû projekt indul el, melyek Zalaegerszeg Európa térképére való
felkerülését jelentik. Az egyik a
hatmilliárd forintból létesülõ logisztikai központ és konténerterminál,
míg a másik az európai szinten is
egyedülálló jármûipari tesztpálya
40 milliárd forintos beruházása.
Dömötör Csaba pohárköszöntõjében szólt még a 165 milliárdból
épülõ R76-os gyorsforgalmi útról,
valamint a digitális rendszerek
összehangolását biztosító okos
város programról. Azt mondta, a
városvezetésnek és képviselõknek köszönhetõen ez a térség ma
az ország egyik legdinamikusabban fejlõdõ szeglete.

napon került kiállításra az a közel
300 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.
Az üzemlátogatás ideje alatt adtuk át rajzpályázataink nyerteseinek a jól megérdemelt díjakat. A
díjátadón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a résztvevõket. Beszédében kiemelte, hogy a
víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és Zalaegerszeg
város vezetése arra törekszik,
hogy a lehetõ legjobb minõségû
ivóvizet biztosítsa a város lakóinak.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója beszédében
kitért arra, hogy milyen összetett
munka áll amögött a természetes
folyamat mögött, hogy megnyitjuk
a csapot és abból ivóvíz folyik.
A Zalavíz Zrt. 2002 óta igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy
ne vegyék az emberek természetesnek a csapból folyó tiszta ivóvizet, hiszen a környezettudatos
gondolkodás révén õrizhetõ csak
meg vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy megmaradhassanak a folyók és tavak, erõfeszítéseket kell tenni vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.

Szakképzési Centrum Széchenyi
István Szakgimnázium és Szakközépiskolája és a Zalavíz Zrt.
második alkalommal szervezett
pályaorientációs napot a Víz Világnapja alkalmából. A szakközépiskolában indulnak vízügyi
szakképzések, ezekkel ismerkedhettek meg a március 22-i szakmai napra érkezõ gyerekek.
Elsõként az oktatási intézményt
és az ott induló szakokat mutatták
be a résztvevõknek, ezt követõen
a víztisztításról és a szennyvízkezelésrõl hallottak elõadást. Ezután
három helyszínt látogattak meg: a
Zalavíz Zrt. laboratóriuma megvizsgálta a csoportok által behoPályaorientációs nyílt nap
zott vízmintákat, egy másik álloa Széchenyi István
máson szerelvényekkel kellett egy
Szakközépiskolában
feladatot megoldaniuk, valamint az
A Zala Megyei Kereskedelmi iskola rendezett be egy standot,
és Iparkamara, a Zalaegerszegi

Általános iskola, alsós korcsoport:
III. helyezett: Bakonyi Gergõ, Fekete István Ált. Iskola, Bagod
II. helyezett: Kismányoki-Wallandt
Gertrúd, Liszt Ferenc Ált. Isk.
I. helyezett: Hári Hanna, Öveges
Ált. Isk. Andráshida
Különdíj: Zóka Panna, Ady Endre
Általános Iskola
Általános iskola, felsõs és középiskolás korcsoport:
III. helyezett: Bíró Enikõ, Dózsa
Gy. Ált. Isk.
II. helyezett: Zavilla Andrea, Dózsa Gy. Ált. Isk.
I. helyezett: Lekics Viktória, Béke
ligeti Ált. Isk.
Különdíjasok: Matolcsy Kíra, Petõfi S. és Dózsa Gy. Ált. Iskola,
és az Egerszeg Papír Kft. különdíját Gergely Renáta, a Zrínyi
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KULTURÁLIS VITA OPTIMISTÁN A B OLDALRA
GIMNAZISTÁK AZ EU-TAGSÁGRÓL LUKÁCS SANYINÁL NINCS TECHNIKAI SZÜNET

 A kulturált vitázást kívánja megtanítatni az a több éve tartó sorozat, melyet a városi diákönkormányzat hirdet középiskolásoknak. A témák aktualitásfüggõk. A helyszínt az idén az Új Nemzedék Közösségi Tér biztosította.
– b. k. –
Az elõdöntõk után idén a Zrínyigimnázium és a Kaffka-kollégium
csapata vívta a végsõ szócsatát.
Bár a mûfaj inkább férfias, most
mégis lányok sorakoztatták fel legjobban érveiket és ellenérveiket. A

téma pedig az EU-s tagság pro és
kontra. Egy dolgot biztosan nem
lehetett vitatni, a lányok felkészültségét. Stílusuk is udvarias volt.
Megemlítették többek között a mezõgazdaság helyzetét, a szociális
állapotokat, az oktatás színvonalát, a migrációt, a tagdíjat és pályázatok nyújtotta lehetõségeket.
A Flaisz Gergõ vezette zsûri végül
hajszállal jobbnak ítélte a gimnazistákat. Mindkét csapat könyvjutalomban részesült, melyet április
elején a diáknapok alkalmával

 Születésnap elõtti zenés estre invitálja barátait, ismerõseit, kollégáit és a kedves közönséget Z. Lukács Sándor, aki több mint
harminc éve írta be magát a zalaegerszegi, késõbb az országos
zenetörténetbe, s április 2-án tölti be az 50. életévét. Mint mondja,
onnéttól indul a B oldal, mert betelt az A. Tehát zene továbbra is,
kapnak majd kézhez a verseny- ahogy eddig is szinte megállás nélkül.
zõk.
– Olyan témákat választunk év- – Bánfi Katalin –
tít. A Technikai Szünet, amelyben
rõl évre, melyekrõl a diákoknak
fõiskolásként zenéltem, két akusz– A sorsom a Zrínyi-gimnázium- tikus gitárosból állt, tehát nem kelvan véleménye. Azt azonban tudni
kell, hogy nem feltétlenül a saját ban dõlt el, amikor létrehoztuk a lett hozzá elektromos technika,
meglátásukat fogalmazzák meg, Reu-ma zenekart. A mûfaja mai dal mint ami akkoriban kezdett elterhanem a feladatnak megfelelõen volt, közéleti aktualitásokkal.
jedni. A Tarhonya Kedélyzenekar– Hogy viszonyult ehhez az ba úgy hívtak meg, nem én voltam
iskola?
a névadó. A Tea Culpát az énekes– Jól. Fõleg mikor lejött a tévé nõ találta ki. A Magyarucca pedig
felvenni a mûsorunkat, meg amikor úgy jött, hogy egyszer mentünk
megnyertük a Helikont. Kaptunk is Nagykanizsára fellépni és a Maaz igazgatónõtõl egy szabadnapot gyar utcán mentünk keresztül. Ak– mosolyából ítélve ez még ma is kor gondoltam, hogy ez jó név leértékkel bír. – Rang volt a Zrínyibe hetne, bár még zenekar nem volt
járni, mert rendkívül intellektuális hozzá.
környezet volt, kiváló pedagógu– Több olyan zenésszel, énesokkal. Szabadjára voltunk enged- kessel dolgoztál együtt, akik ma
ve jó értelemben, de nem volt sza- már országos hírûek, például
badosság. És ez a légkör átragadt Takáts Eszter vagy Polgár Odett.
a diákokra is.
Nincs benned féltékenység?
– Nem volt gond a politizálás– Egyrészt én is országos hírû
ból?
vagyok. De komolyra fordítva, in– Érdekel a politika, a mai napig kább büszke vagyok a sikereikre.
képben vagyok. Van egy vélemé- Jelenleg megint egy megújult felálnyem a világról, azt megtartom lás van a Magyarucca zenekarban,
magamnak, ezen rést csak a zene és ez új lendületet ad. Ahogy arra
érvelnek. Ehhez alapos felkészült- üt. 1984–85-ben kezdtünk a Reu- is büszke vagyok, hogy aki ma Zaség szükséges – mondta Juhász mával, s akkor olyan volt a rend- laegerszeg zenei életében számít,
Elõd János diákpolgármester a szer, hogy lehetett bent ellentmon- azokkal szinte mind zenéltem
rendezvény felelõse. – A vitázás dást találni. Ahogy ma is. Közel há- együtt. És úgy tudom, senki nem
során kereteknek kell megfelelni, romszáz szerzeményem van, és akar megfojtani egy kanál vízben.
ilyen például az idõkorlát betartá- sok mindent már megírtam évekkel Kellemesnek tûnik a viszony, nem
sa, a másik meghallgatása. Jó ezelõtt, ami ma aktuális. Visszakö- mondom, hogy mindenkivel jó is.
reagálási készség, kellõ beszéd- szönnek, amikor akarok írni róluk
– Talán kevésbé ismert, hogy
stílus szükséges és hitelesnek vélt és eszembe jut, hogy már megír- vannak gyerekmûsoraid is. Akforrásokra tanácsos hivatkozni.
tam.
kor mégiscsak ott van Benned a
S persze jól jön néhány hatás– Érdekes nevû zenekarok pedagógus.
vadász nyelvi eszköz, mellyel ez- köthetõk hozzád.
– Valóban Zalaegerszegen még
úttal a zrínyisek jobban éltek, õk
– A Reu-ma, azt jelentette, mai nem kértek tõlünk gyerekmûsort,
az EU mellett érveltek.
dalok és a napi valóság kicsit sán- de Szalafõn rendszeresen mûkö-

MENNYIT TRAPPOLTÁL?

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tisztelgõ fórum oka, egyrészt
a hivatalos adatbázis és így emlékõrzés hiánya, s hogy Hári Gyula az
idén lett volna 60 éves, ha tavaly
nem ragadja el a halál. A visszaemlékezést korabeli fotók és új-

ménye mellett. Meg kell fogalmazni, le kell írni, tovább kell adni –
mondta Bérces Edit, aki emléklapokat adott a résztvevõknek.
Másnap zarándokfutást szerveztek Zalaegerszeg–Nova, 30 kilométeres távon. Pezzetta Umberto, aki két éve állt a futók sorába,
vezette a mezõnyt, szülõföldjére,
mely Hári Gyula szülõföldje és
nyughelye is egyben. A futáson

részt vettek a fent nevezett
ultramaratonisták a Zalaegerszegi
Aszfaltszaggatók tagságával kiegészülve.
– Nem tudom, hogy hagyomány lesz-e ebbõl a futásból, de
irányt mutattunk a környék futóinak, s reméljük, mind többen követnek majd – mondta Bérces
Edit, s emlékezõszalagot helyezett
el a sírnál. Megosztotta személyes
élményét is, hogy õket a fogorvosuk mutatta be egymásnak, s aztán jó barátság lett a futótárssal,
akinek a szavajárása volt, s bizton
ma is azt kérdezné: „Mennyit trappoltál?”

GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
CSEHIMINDSZENTRE
 A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a hagyományokhoz hûen, idén is nagy szeretettel várja
az érdeklõdõket 2017. április 1-jén a Csehimindszentre, Mindszenty József bíboros szülõházához induló gyalogos zarándoklatra.

ságcikkek segítették, valamint a
pályatársak, ismerõsöktõl vett idézetek a magányosan futó emberrõl, aki „Páterdomb egyik jelensége volt”, ha fújt, ha esett, mindennap futott. Kemény és kitartó, zárkózott, csendes férfiként jellemezték, aki a futásnak sérülés esetén
sem mondott nemet. Rendszeresen, napi távként kifutott Gellénházára munkaügyben és vissza,
csodálatos elszántsága volt e sport
irányába. S mivel a Szilveszteri
hegyimaraton (1995) kezdõlépésinél is bábáskodott, ténykedése
egybeesik Zalaegerszeg hosszútávfutás-történetének kezdeteivel,
sõt azt meg is elõzte, hiszen 1984ben, az elsõ Budapest-maratont 2
óra 39 perces idõvel futotta le.
– Nem mehetünk el a teljesít-

A Zalaegerszeg–Csehimindszent távolság kb. 40 km, de közelebbi állomásokon is csatlakozhatnak a résztvevõk. Az általános iskola szülõi munkaközössége frissítõvel, pogácsával és apró ajándékkal várja a zarándoklókat.
PROGRAM:
Indulás gyalog 6.00 órakor a Mindszenty-iskola udvaráról (Zalaegerszeg, Zárda u. 25. )
Regisztráció: 5.30
Indulás kerékpárral 14.00 órakor a zalaegerszegi Mária Magdolna-templom (Nagytemplom) elõl.
Csatlakozási lehetõségek a gyalogos zarándoklathoz:
Pókaszepetk (kb. 15 km)
11.30 óra
Bérbaltavár (kb. 5,7 km)
14.00 óra
Csehimindszent játszótér (kb. 1,5 km)
15.30 óra
Szentmise: 18.00 órakor a csehimindszenti templomban, utána
koszorúzás Mindszenty József szülõházánál.
A szentmisét Márfi Gyula veszprémi érsek atya celebrálja.
További információ a 92/310-195-ös telefonszámon, a
mindszenty.zeg@enternet.hu e-mail-címen, vagy Horváth Csabánál, a szülõi munkaközösség elnökénél, 30/962-1338.

dünk közre táborokban. Decemberben kaptam elismerést a Nagykanizsai Civil Kerekasztaltól az
Alig-Vár jótékonysági program
arany fokozatú támogatójaként.

Z. Lukács Sándor

– Hosszas lenne sorolni a díjakat. A szakma is elismer?
– Néhány fesztiválgyõzelem ezt
mutatja. 2005-ben pedig Veszprémben szakmai fõdíjat nyertünk.
– Ezt tervezted anno gimnazistaként?
– Középiskolában és fõiskolán
még senki nem tervez semmit,
csak történnek a dolgok. Valamit
létrehozol az jó, ha értékelik még
jobb. Vannak félbehagyott projektjeim, vannak mûködõk, amit folytatni kell és újak, amit imádok. Sok
minden van bennem. Ha visszanézek, jó sok mindent sikerült elérni.
De ez nem egy egyszerû pálya. A
következõ 50 évre is ilyesmit tervezek. Meghogy jogdíjas leszek nem
nyugdíjas. Szeretem, ha játsszák a
dalaimat.
– Mivel készülsz a jubileumi
koncertre?

– Az átalakult, kibõvített
Magyarucca adja elõ a saját „klasszikusaimat”. Ott lesz a Shabby
Blues Band, akiknek 2 lemezére is
írtam szöveget és a budapesti
Caroline Street zenekar Takáts
Eszterrel. Ez az együttes az egyik
dalomról vette a nevét.
– Zenét vagy szöveget írsz
könnyebben?
– Attól függ. Van, amit magamnak írok, ilyenkor egyszerre jön a
szöveg és a dal. Amikor megrendelésre dolgozom, akkor támpontot ad vagy a zene vagy a tematika.
– A mûveltségedrõl jut
eszembe, hogy fért meg a mûvész lélek az elit gimnazistával?
– Jól. Kitûnõen érettségiztem,
fizikából voltam gyengébb. Horváth Attila akkor még kezdõ tanárként volt a fizikatanárom, és meggyõzött, hogy négyesre azt is meg
tudom tanulni. Egyébként jó voltam
nyelvekbõl, a verseket meg is zenésítem és szerettem a matekot is.
– Példaképek?
– Cseh Tamás dalain nõttem fel,
de nem példaképem. A nemzetközi vonalból sok jó zenét szeretek.
Versekbõl pedig Tóth Árpád Lélektõl lélekig költeménye a legnagyobb kedvencem.
– Az életkríziseidkor letetted
a lantot, vagy inkább inspiráltak
ezek a helyzetek?
– Többet írtam olyankor. Fõleg
a néhány évvel ezelõtti betegségemkor. Ez hozott ki belõle. Megbeszéltem az agyammal, hogy
még feladatom van. A válásról is írtam egy dalt, ajánlottam is a válóperes ügyvédeknek, de azt mondták, az nem olyan zenés esemény.
Egyébként az a technikám, hogy
ha lehúzna valami, felülrõl nézem
a dolgokat és akkor már nem is látszik olyan súlyosnak.
– Szóval jól viseled a korod?
– Nem vágyom másra, minthogy a jubileumi koncert jól sikerüljön. Másnap kipihenem magam és
hétfõtõl készülök a következõ fellépésre. Amint ezt megértem, azt jelenti, hogy elkezdõdött a B oldal.
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TÖRTÉNETI HITELESSÉG – ALKOTÓI FANTÁZIA
FARKAS FERENC ÉS FRIMMEL GYULA ALKOTÁSAI A 770. ÉVFORDULÓRA

 Készül az egerszegi vár, formálódik a belváros látképe is, madártávlatból. Mindez persze mûvészeti alkotásokon: térplasztikán
és grafikán. Elsõ írásos említésének 770. évfordulóját ünnepli
idén Zalaegerszeg. Az ünnepségsorozat részeként új köztéri alkotás készül a Mindszenty térre, õsszel pedig egy várostörténeti
képeskönyv is megjelenik.
– pánczélPetra –
Farkas Ferenc szobrászmûvész
és Frimmel Gyula grafikusmûvész
kissé a múlt nyomába eredt az elmúlt hónapokban, hiszen õk készítik a jubileumi évforduló fent nevezett alkotásait. A szobrászmûvész
az egykori végvár körbejárható makettjét, a grafikus pedig a készülõ
könyvhöz négy darab, részletgazdag rajzot, amik a belvárost ábrázolják más-más korszakban, ám
ugyanabból a nézõpontból.

mentumok segítségével mutatja
be a város történetét. Az õsszel
megjelenõ kiadványt dr. Gyimesi
Endre és Seres Péter szerkeszti,
akiktõl azt a feladatot kaptam,
hogy képzeljem el, milyen lehetett
a belváros, hogyan alakult a táj és
a városkép az egyes történeti korszakokban – avat be a kezdetekbe
Frimmel Gyula.
Mint mondja, a kiindulás nála is
a korabeli vár. Ezt ábrázolja majd
többek között az elsõ grafika, ám a
négy fekete-fehér tollrajzon ke-

készített Serényi Árpád fényképész. A közelmúlt ábrázolása kevéssé problémás, hiszen arról
vannak ismereteim, magam is
benne éltem. A régebbi korszakok
megjelenítése már nehezebb, kevesebb az információ. Emiatt
ezekben a rajzokban – bár konzultáltam szakemberekkel – kicsivel
több lesz a „költészet” – mondja a
grafikus.
Farkas Ferencnek látszólag anynyival egyszerûbb a dolga, hogy
nem egy egész belvárost, hanem
„csak” a korabeli várat kell bronzba álmodnia a májusi ünnepségig..., viszont nem akárhogy.
– Manapság divattá váltak a
városmakettek. Több város történelmi fõterét díszíti olyan háromdimenziós köztéri mûalkotás, amely

resztül tulajdonképpen napjainkig
kell eljutnia.
– A szerkesztõkkel közösen kitaláltunk egy nézõpontot: mintha
egy légi felvételt néznénk a városról, északnyugat – vagyis a Zala
rét – felõl délkeleti irányba. Az ötletet tényleg egy korabeli légi fotó
adta, melyet az 1930-as években

OLTÓNAP

így a bronzplasztikán is és a grafikán is kívülre helyezték azt az alkotók. Az ábrázoláshoz a mintát
az a – sokak által ismert és sok
helyen felhasznált – 17. században készült metszet adta, melyet
Johann Le Dentu hadmérnök készített az egerszegi végvárról.
Hogy van-e kihívás és élmény
a munkában? Mindketten azt felelik, hogy igen. Nem is kevés! Izgalmas volt számukra kicsit elmélyedni a város történetében,
ugyanakkor szabad kezet kaptak
az alkotáshoz, tehát saját ötleteik
is benne lesznek a mûvekben.
Sõt, technikai kísérletezésekre is
lehetõséget adott a felkérés.
Frimmel Gyula például egy mostani várostérképet fotózott le úgy,
mintha az légi felvétel lenne. Majd
erre vetítette rá az egyes korokat,
így az utcák, terek minden grafikán a megfelelõ helyre kerülnek.
– Nekem dupla kihívás a munka – mondja Farkas Ferenc. Nemcsak maga a vár három dimenziós
ábrázolása az izgalmas, hanem
annak bronzba öntése is. Nagyméretû mûrõl van szó, amit egybe
nem lehet kiönteni. Komoly dilemma, hogy hol is szedje szét az
ember...

A MACSÓSÁG IDÕTLENSÉGE

múlt és a jelen között, mert végül
is tök mindegy, hogy melyik korban macsó Liliom.
A végén úgy is el kell számolni
Isten detektívjei elõtt. Mert ahogy
a részeges Ficsúr (Farkas Ignác),
Liliom cimborája is megmondta: a
rongyosoknak a túlvilág is rendõri
hivatal, csak egy másik kerület.
(Mennyország csak az uraknak
jár.) Be kell vallani, meg kell bánni
mindent, a tisztulás reményében.
De a daccal és a macsókkal még
az angyali detektíveknek sincs
könnyû dolguk. Hiába tudják – és
sejtjük mi is –, hogy Liliom
valójában érzõ lélek (ezt
látjuk is abban a meghitt
jelenetben, mikor a testbõl kilépõ lelke elköszön
Julitól); nem tud/akar kikeveredni a rossz férj
szerepbõl. Nincs megbánás, helyette 16 év tisztítótûz. Aztán egy napra újra visszatérhet az élõk
közé, hogy valami jót cselekedjen azóta éppen tizenhat évessé cseperedett lánya elõtt. Persze,
hogy elszúrja! Érzékeny
pillanatában megint üt...
ezúttal a lányát, Lujzát
(Kováts Dóra). De láss
csodát, az ütésnek csak
hangja van, fájni nem fáj.
Inkább mintha csók lett
volna. E ponton az anya
is a szerelmére gondol,
hiszen ezt már õ is átélte
egyszer.
Molnár Ferenc története azért lehet máig népszerû, mert túllép az életen (illetve a halálon), és
a mese a másvilágon is
folytatódik. Mert addig
nincs igazi vég, amíg emlékeznek
rád. S az emlék elõhívása miatt talán mégsem sikerült annyira roszszul Liliom utolsó földi látogatása.
Ja, az újraélesztés nyilván nem
sikerült, a halál beálltát precízen
rögzítették. A mentõsök és a rendõrök levonultak a színrõl... immár
normális tempóban.

LEMEZLOVAS LILIOM A SZÍNHÁZBAN

 Hosszú idõ telt el a gramofonos zenehallgatástól az elektrodiszkóig, a villanóporos vakuk fényétõl a stroboszkópig. Az emberi jellem eközben mintha mit sem változott volna: a macsó
macsó marad, a lányok a fiúkról csacsognak, a féltékenység undok tetteket szül, a megvert nõ meg tûr.
– pánczélPetra –

A FALUMÚZEUMBAN
 A Göcseji Falumúzeum is éledezik téli álmából. Március 18-án
a hatodik alkalommal megrendezett oltónap vonzotta ide az érdeklõdõket.
– b. k. –
Gyakorlati oltásbemutató, metszésbemutató, több mint százféle
oltóág, szakmai elõadás és kísérõprogramok várták a betérõket, a
különbözõ tudásszinttel kertészkedõ lelkes gazdákat és családtagjaikat. Hasznos és új információkat
a gyakorlottabb gyümölcsészek is
kaphattak a Göcsej Természetvédõ Alapítvány szakembereitõl és a
vendég közremûködõktõl. A kezdõknek pedig szó szerint fogták a
kezét, miközben elmagyarázták az
oltószerszámok helyes használatát, a kézben oltás és a fákra oltás
tudományát. Mindeközben egyre
több kézbe (s innen vissza a kisés nagyobb kertekbe) kerültek újra
az utolsó pillanatokban megmentett õsi göcseji gyümölcsfajták. S
ez már túlmutat a hobbi hozzáálláson, múlt, kultúra valamint egészség- és környezetvédelem is egyben.
Az õsi fajták újraélesztése mellet a metszés típusai is szóba kerültek, így a hagyományos, a növény megújítására, illetve az
egészségmegõrzés miatt.
A nap elméleti témája pedig a

zöld borászat és a rezisztens szõlõfajták voltak. Bakonyi László
szõlõnemesítõ osztotta meg gyakorlati tapasztalatit a témában.
Mondandóját a szõlészet múltjából
indította, s napjaink valóságaként
a rezisztens, direkt termõ fajtákhoz való visszatérést emelte ki. S
hogy ez miért zöld? Mert az õsi
gyümölcsfajtákhoz hasonlóan ellenállóbbak a betegségekkel, s a
vegyszeres kezelést itt is háttérbe
lehet szorítani. A hivatalos hozzáállás és a különbözõ törvénykezések ellenére ismét létjogosultságot
szerzett az otelló, gyakori az Izabella is, bár felhasználhatóságukban még mindig megkötések vannak. Néhány direkt termõ kikopott,
így már csak kis számban fordul
elõ noha, hangzott el többek között. A régi fajtákhoz való visszanyúlás, gyerekkorunk ízei mellett
szóba kerültek a sikeres új nemesítések, így többek között a
pölöskei muskotály.
A szakértõ a régen volt, újra lesz
gyümölcsök és ízek elkötelezettje,
s mindezt kóstolóval támasztotta
alá. Bár fõként szõlészeti szakember, néhány tanácsot adott a borászattal kapcsolatban is.

Farkas Ferenc és Frimmel Gyula

kapu körülbelül 20 centiméteres, a
házak ennél kisebbek, de az ajtók, ablakok még kivehetõk lesznek.
Kint vagy bent? Vagyis mi volt a
várfalon belül és kívül? Mennyire
kell ragaszkodni a történelmi tényekhez és mennyi a fantázia?
– Valahogy úgy kell ezt elképzelni, mint egy történelmi regényt
– mondja Frimmel Gyula. Hiteles
is, de az alkotó fantáziája is benne
van azért, hogy élvezhetõ legyen.
A lényeg talán az, hogy képileg hihetõ legyen az, amit az egyszeri
szemlélõ lát.
– Nagyon igaz ez a vár esetében, hiszen nincs teljesen részletes ábrázolás róla – veszi át a szót
Farkas Ferenc. Nem tudjuk például, hogy hány ház volt a falon
belül, de a hatás kedvéért több is
lesz a maketten. És más látványelemekkel is kiegészül a vár.
A képzõmûvészek többször is
kikérték a helyi történészek, régészek véleményét, annál is inkább,
mert volt egy átmeneti zavar akörül,
hogy a 17. században vajon a várfalon kívül, vagy azon belül volt-e a
templom. Néhány ábrázoláson
mind a kettõre van példa. A mai is(Fotó: Tóth Norbert) mereteink szerint a falon kívül volt,

Részletek a készülõ alkotásokból.

Történeti hitelesség, mûvészi
szabadság, közönségnek tetszõ
megoldások – többek között ezek
összhangjáról beszélgettünk az alkotókkal a formálódó mûvek kapcsán.
– Egy olyan kötet illusztrálására
kaptam felkérést, ami különféle tanulmányok, fotók és más doku-

a belvárosnak azt a látképét jeleníti meg kicsiben, ahol ténylegesen
is áll a szemlélõ. Nálunk annyival
izgalmasabb a helyzet, hogy tulajdonképpen egy nem létezõ objektumnak, az egykori Egerszeg végvárnak állítunk emléket. A nézõpont persze stimmel, csak ha a látogató felnéz, a makettrõl nem a
várat, hanem a bíróság épületét, a
Várkört, illetve a nagytemplomot
látja majd. Így egyfajta idõutazás
lesz a bronz alkotás – meséli a
szobrászmûvész. Persze minden
nézõpont kérdése, hiszen a plasztika körüljárható lesz…
Elárulja: a részletgazdagság
nála is nagyon fontos, ezért viszonylag
nagy
alapterületû
(170x150 centiméteres) makett
készül. Ez azt jelenti, hogy a vár-

Egy misztikus krimire emlékeztetõ jelenettel indul a Hevesi Sándor Színház néhány hete bemutatott elõadása, a Liliom. Molnár
Ferenc világsikerû „külvárosi legendáját” Mihály Péter, a társulat
színésze rendezte. Egy férfi fekszik elõttünk, mellkasában késsel, körülötte rendõrök, majd
mentõsök. Újraélesztés indul.
Közben a megszúrt férfi felkel; a
lélek elhagyja a testet. A színpad
is kettéoszlik. Kisebb felében – az
egész elõadás alatt – tovább zajlik az újraélesztés; belassult,
szaggatott mozdulatokat látunk. A
másik részben megelevenedik a
múlt: Liliom (Urházy Gábor László) és Juli (Kátai Kinga) tragikus
szerelmi története.
Alapvetõen nem egy nagy sztori ez az egész. Ismerõs szituációk,
ismerõs karakterek. Nincsenek
benne filozofikus mélységek, sem
elgondolkodtató
párbeszédek.
Nincs nyomasztó drámaiság, sem
harsány röhögést gerjesztõ tréfás
elemek. Mitõl színház ez? – vetõdhet fel a kérdés. Hát, pont a korszakokon átívelõ hétköznapiság
koncentrált és tragikus végkifejletû
ábrázolásától. Hogy a cselédlányok szerelemrõl ábrándoznak, hogy
a féltékeny diszkótulajdonos,
Muskátné (Debrei Zsuzsanna)
személyében egy dörzsölt és bosszúálló perszónát ismerhetünk
meg. A fényképész család Hollundernéje (Czegõ Teréz), pedig fia

(Bellus Attila) betegsége
miatt érzett keserûségében csak zsörtölõdni bír,
és mindig ugyanazt hajtogatja. Az öntelt macsó, nevezetesen Liliom, meg
nem tudja kezelni, ha tényleg szerelmes lesz. Felesége sír a nélkülözés
miatt, õ meg megüti, mert
a nõnek igaza van, s mert
maga sem bírja elviselni
sem azt, hogy szerelmes,
sem azt, hogy nem képes
gondoskodni a várandós
asszonyról. (Mestersége
nincs, házmester meg
nem akar lenni.) Juli persze tûr, mint általában a
megalázott nõk (nem is fájt
az az ütés). A fenti karakterkliséket szépen hozzák
is a szereplõk. A férj végül
egy sikertelen rablási kísérlet után, végsõ elkeseredésében öngyilkos lesz.
Talán a legnagyobb átalakuláson Juli barátnõje,
Mari (Madák Zsuzsanna)
megy át; de õ is csak a
pénz miatt. Férje Hugó
(Szakály Aurél) menet
közben új állást kap. Már nem hordár, hanem kaszinós (vastag borravalóval), majd tulajdonos lesz.
Pedig mindvégig olyan szerencsétlennek látszik; de hát gyakran
pont azok lépnek nagyot elõre,
akikrõl a legkevésbé gondolná az
ember.
A rendezõ nagyon látványos

díszletekkel és a mai divatot idézõ
jelmezekkel erõsített rá a történetre. Sõt, igazából nem is az
alapsztori, hanem a látvány összetettsége késztette gondolkodásra
a nézõt. Mihály Péter Liliomja

Urházy Gábor és Kátai Kinga

ugyanis nem kikiáltó a Liget vurstlijában, hanem egy menõ lemezlovas a Liget nevû dizsiben. Napjainkat idézi mindez, de mégsem.
Hiszen közben szól a gramofon,
és a fényképezés történetét is
megidézõ stúdiólakásban járunk,
ahol még villanóporos vakuval dolgoznak. Egy hidat látunk tehát a
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Városháza
SENIOR AKADÉMIA
2016–2017

2017. ÁPRILIS 14-IG

PROGRAM
2017. MÁRCIUS 30.

2017. ÁPRILIS 13-IG
2017. ÁPRILIS 13-IG

14.00–15.00 Tolvaj Márta – Zalaegerszeg turisztikai statégiája

2017. ÁPRILIS 13-IG

15.00–15.20 Szünet
15.20–16.20 Tódor Tamás: Egy kis idõutazás – Zalaegerszeg titkai
Helyszín: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A
SOK

2017. ÁPRILIS 2-IG

SZERETETTEL VÁRJUK!

RÉGISÉGEKET VÁRNAK

2017. ÁPRILIS 1.
2017. ÁPRILIS 3. 19 ÓRA
2017. ÁPRILIS 3-IG
2017. ÁPRILIS 4. 18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 4-IG
2017. ÁPRILIS 5.
2017. ÁPRILIS 5–20.
2017. ÁPRILIS 5–6–7–8.
2017. ÁPRILIS 6.
2017. ÁPRILIS 6–MÁJUS 5.

Zalaegerszegen elsõként a Göcseji Falumúzeumban nyitja
meg kapuit a régiségkereskedõk vására április 22-én szombaton.
A szervezõk várják azok jelentkezését, akiknek padlásán, pincéjében megunt és eladásra szánt ódon tárgyak pihennek: lehet
az bútor, porcelántárgy, festmény, kisplasztika, szõttes vagy
esetleg antik óra. Bõvebb információ: Varjú András 30/409-3460.

LIMLOM-AKCIÓ!

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo
Kft. együttmûködésében – kizárólag a zalaegerszegi lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET ÉS ZÁRTKERTEK:
A lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz
menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve
az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése
érdekében. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott kettõ gyûjtési
nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A
szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresik fel!
A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az
egyéb hulladékokat az ingatlan kerítésén belül kell
összegyûjteni!
Az úttest mellé kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!
A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok közül elkülönítve kerülnek elszállításra az alábbi frakciók: papír, mûanyag, fém, zöld és fa, elektronikai,
illetve egyéb hulladékok, ezért lehetõséghez mérten kérjük külön elhelyezni õket!
Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok
(pl. olajos-, festékes-, vegyszeres dobozok, csomagolások, akkumulátorok stb.), az autóbontásból és
egyéb, üzletszerûen végzett tevékenységbõl származó hulladékok, illetve az építési-bontási törmelék. A szolgáltató kizárólag a lakossági lomhulladék
elszállítását végzi, ezért a háztartásinál nagyobb
mennyiségben felhalmozott hulladékok nem kerülnek elszállításra.
A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban kérjük leadni. A lakossági átvételük ingyenes.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont, és 92/598-940/5-ös menüpont telefonszámon, illetve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen
lehet bejelenteni.
TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek kiszállításával történik majd a lomtalanítás.
2017. április 3–4-én (HÉTFÕ vagy KEDD)
Lomtalanítás reggel 7 órától
Kaszaháza, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele,
Pózva

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017.
március 30. csütörtök 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Kaszaháza: Levendula, Kaszaházi, Panoráma
tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Ságodi u. 37-ig
és 18-ig bezárólag (Ságodi késõbb lesz), Vásártér, Zala.
– Gólyadomb: Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû,
Tücsök, Verõfény.
– Nekeresd: Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ.
– Neszele: Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal,
Gébárti 65-tõl és 82-tõl kezdõdõen, Ilosvai, Irinyi J., Jedlik Á., Jégmadár, Király, Neszelei.
– Pózva: Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.
2017. április 6–7-én CSÜTÖRTÖK–PÉNTEK
Lomtalanítás reggel 7.00 órától
Erzsébethegy, Vorhota, Ságod
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2017. április 3. hétfõ 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Erzsébethegy: Erzsébethegyi, Kápolnaszeri,
Szirom, Újhegyi, Virágszer.
– Vorhota: Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi,
Vorhotai, Völgyi.
– Ságod: Csapási, Csillagfény, Diófa, Fakopáncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Hajnóczy,
Martinovics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Rigó, Ságodi 20-tól és 39-tõl, Szellõháti,
Szilvás, Telekalja, Termál, Tó, Tuboly László, Új
u., Vasvári Pál, Viola.
2017. április 10–11-én (HÉTFÕ vagy KEDD)
Lomtalanítás reggel 7 órától
Kertváros K-i része (Köztársaság u. és Zrínyi u.
között), Zrínyi u. környéke
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017.
április 7. péntek 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Kertváros keleti része: Babits Mihály, Bodza,
Borostyán sor, Cinke, Czobor M., Erkel Ferenc,
Fáy A., Hajnal, Hegyalja, Ifjúság, Jászai Mari,
Köztársaság u. páros oldala, Május 1., Mészáros L., Olajmunkás, Sas.
– Zrínyi u. környéke: Alsójánkahegyi, Árpád,
Bajcsy-Zs. tér, Bartók Béla, Bem József, Bokréta, Dobó K., József A., Katona J., Kút, Mátyás
király, Móricz Zs., Napraforgó, Orsolya tér, Orsolya út, Perczel Mór, Szent László, Tomori Pál,
Tóth Árpád, Zárda, Zrínyi.

2017. ÁPRILIS 7. 18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 7. 21 ÓRA
2017. ÁPRILIS 7–8.
2017. ÁPRILIS 8. 16 ÓRA
2017. ÁPRILIS 8.
2017.
2017.
2017.
2017.

ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS

8. 19 ÓRA
8–9. 14–18 ÓRA
9. 15–18 ÓRA
10. 14–18 ÓRA

2017. ÁPRILIS 10–11–12.
2017. ÁPRILIS 11. 8–20 ÓRA
2017. ÁPRILIS 11. 11 ÓRA
2017. ÁPRILIS 11. 16 ÓRA
2017. ÁPRILIS 11–12.
2017. ÁPRILIS 12. 17 ÓRA
2017. ÁPRILIS 12. 19.00
2017. ÁPRILIS 13. 14–17 ÓRA
2017. ÁPRILIS 13. 14–18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 13–28. 17 ÓRA
2017. ÁPRILIS 14. 17 ÓRA
2017. ÁPRILIS 15. SZOMBAT
2017. ÁPRILIS 15-IG
2017. ÁPRILIS 17. 14.00–16.30
2017. ÁPRILIS 19. 18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 19. 20 ÓRA
2017. ÁPRILIS 20. 14–18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 21. 17 ÓRÁTÓL

2017. ÁPRILIS 21. 19.00

2017. ÁPRILIS 22.
2017. ÁPRILIS 22. 14–18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 22.
2017. ÁPRILIS 22. 21 ÉS 22 ÓRA
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.

ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS

22. SZOMBAT
23-IG
24. 14.30 ÓRA
24. 18 ÓRA
25. 17.00

2017. ÁPRILIS 26–MÁJUS 19.
2017. ÁPRILIS 26–MÁJUS 20.
2017. ÁPRILIS 27.
2017. ÁPRILIS 28.
2017. ÁPRILIS 28. 17 ÓRA

2017. ÁPRILIS 28–MÁJUS 1.
2017. ÁPRILIS 30. 17 ÓRA
2017. ÁPRILIS 30. 18.00–24.00

Szemszögek – A mûvészet sokszínûsége (kiállítás a Móricz
Galériában)
Glavák Patrik amatõr természetfotós kiállítása (Keresztury
Dezsõ VMK)
Müller Imre festõmûvész kiállítása (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
XII. Gyermek és ifjúsági népmûvészeti kiállítás nyugatdunántúli regionális bemutatója (Keresztury Dezsõ VMK,
Gönczi Galéria)
„Él a ház” – a Kézmûvesek Háza mindennapjai
Alkotóházak nyitott hétvégéje – Nyitott mûhelygalériák
napja – Húsvétra készülve
(Kézmûvesek Háza, Gébárt)
RETRO filmnap (Art mozi)
Anconai szerelmesek (Art mozi)
Gazd'asszonyok kézimunkái címû kiállítás (Andráshidai
Mûvelõdési Ház)
Világjáró – India (Keresztury VMK)
A „víz világnapja” – kiállítás gyerekek „újrahasznosított”,
kreatív alkotásaiból (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Mesevarázs – A Madzag Bábszínház Brémai muzsikusok
címû bábelõadása (Keresztury Dezsõ VMK)
„Minden, ami nyuszi” címû kiállítás (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Zalaegerszegi Városi Diáknapok
Dallal, tánccal a húsvét jegyében... – zenés, táncos mulatság
(Göcseji Múzeum)
„Tavaszi termés” – kiállítás a zalai, vasi népmûvészek
legfrissebb zsûrizett népi iparmûvészeti alkotásaiból (Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza, Petõfi u. 24.)
7. Andráshidai borverseny (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Balaton-koncert (PopUp Café)
„Aludj máskor” 24 órás vetélkedõ (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok)
Borverseny (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar tavaszi koncertje,
kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Halott Pénz-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)
Húsvéti kézmûvesvásár (Art mozi aulája)
Húsvétváró családi délután (Keresztury Dezsõ VMK)
Húsvétváró napok, húsvéti játszóház (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)
Zalaegerszegi Egyetemi Napok
Maratoni versolvasás a költészet napja alkalmából (Díszpinty Gasztro Bár)
Mesekönyv-bemutató a költészet napján (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)
Rendezvény a költészet napja alkalmából (Keresztury Dezsõ
VMK)
Húsvéti forgatag (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Tudományos Esték – Dr. Oross Krisztián elõadása (Göcseji
Múzeum, Kisfaludi-terem)
JAZZSzerda 2016/17 – Talamba Ütõegyüttes és Ibro Fall
djembe mester (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Húsvéti játszóház (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)
Zalaegerszegi helyi termelõi és kézmûvespiac (Piac tér)
Alma és fája c. kiállítás megnyitója (Apáczai Csere János
Mûvelõdési Központ)
Hetedhét varázslat címû zenés gyermekrevü a Dumaszínház
elõadásában (Art mozi)
Leander Kills-koncert (Club Atlantis)
„Rendõrségi baleset-helyszínelés anno” címû kiállítás
(ZMRFK aulája, Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.)
Húsvéti rendezvény (Göcseji Falumúzeum)
Pszicho Est (Keresztury VMK)
Rúzsa Magdi-koncert (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Termelõi vásár (Art mozi aulája)
Wahorn András Macskanõ és Cicakapitány címû festészeti
bemutatója (Keresztury Dezsõ VMK Gönczi Galériája, május
13-ig)
Klasszikus bérlet 2016/17 – Vásáry Tamás zongoramûvész
hangversenye, közremûködik a Savaria Szimfonikus
Zenekar (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Itt az ószeres! – régiségkereskedõk napja, régiségek
seregszemléje (Göcseji Falumúzeum)
Kertvárosi sárkányosdi (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)
MMA Küzdõsport Gála (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Dupla koncert egy áron – Jónás Vera Experiment- és
Mongooz An The Magnet-koncertek (PopUp Café)
Junkies-koncert (Club Atlantis)
Marokba szõtt mesék – néprajzi kiállítás (Göcseji Múzeum)
A „Föld napja” (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Ébredezõ(k) programsorozat (Keresztury Dezsõ VMK)
Múzeumi találkozások – Tavaszi hangverseny: Schmidt
Egon ornitológus elõadása (Göcseji Múzeum)
Tollvonások – Kovács Krisztián grafikai kiállításának megnyitója (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Matéria Társaság gyûjteményes kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola koncertje (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Májusfaállítás (Andráshida, Körmendi úti körforgalom)
A Csácsi utcai Általános Iskola 200 éve – Iskolatörténei kiállítás megnyitója és Csácsi csevej: beszélgetés a régi
iskoláról (Izsák-iskola Dús László Galériája)
VI. Pálinka- és Mangalicamajális (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok és Zala Plaza környéke)
Májusfaállítás (Izsák-iskola elõtti tér)
RockMajális (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
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STADIONAVATÓ – RANGOS ELLENFELEKKEL MOHÁCSI HÁROMPONTOSAI
ÉLVEZETES JÁTÉK - A ZTE FC NYERTE A TORNÁT

 A stadionavató gálán négy mérkõzést tekinthetett meg a közönség. Az osztrák és szlovák elsõ osztályú csapat, valamint a
ZTE FC egy-egy félidõt játszott egymással, ennek alapján dõlt el
a torna elsõsége és a helyezések.

Gólszerzõ: Bobál (1.), ill.
Kienast (23.).
A harmadik találkozó a ZTE
szempontjából nagyszerûen kezdõdött. Az elsõ percben Bobál lé-

Zala megyei közéleti válogatott
–Zala megyei nõi válogatott 2-1
A nõi válogatott mindjárt az elején egy kapufával jelezte, nem
lesz sétagalopp ez a mérkõzés a
közéleti csapat számára. Sõt hamarosan meg is szerezte a vezetést, egy közepesen erõs lövés talált utat a kapuba (0-1). A közéleti
csapat ezután vészkapussal játszott, és egy kontra végén egyenlített (1-1). Az iram nem volt túl
erõs, a látványosságra azonban
nem lehetett panasza a szépszámú közönségnek. Egy újabb kontra végén megszerezte a vezetést
a közéleti válogatott (2-1) és ezzel
beállította a végeredményt. A döntetlen talán igazságosabb lett volna...
ZTE FC–FC DAC 1904
Dunaszerdahely 1-0
ZTE FC: Fadgyas – Angyal,
Króner, Forgács, Oláh – Kretz,
Nagy T., Ágoston – Ekker, Paudits,
Szatmári. Vezetõedzõ: Csató Sándor.
DAC: Tofilovski – Kosorin, Michalik, Kocsis, Németh – Brasen,
Kontár – Sarr, Luptak, Cernak –
Mészáros. Vezetõedzõ: László
Csaba.
Gólszerzõ: Oláh (35.).
A mérkõzés a már szépen megtelt lelátók, valamint a Dunaszerdahelyrõl érkezõ közel félszáz
fõs tábor elõtt kezdõdött meg.
Csató Sándor, a ZTE FC edzõje
úgy állította össze a csapatot,
hogy a keret minden játékosa pályára léphessen valamelyik találkozón. A ZTE valamivel többet támadott, a 20. percben Paudits fejese alig ment mellé, egy perc múlva pedig Ekker lövésébe vetõdött
bele a kapus. A ZTE volt a kapura
veszélyesebb, s a 35. percben
Szatmári jobb oldali beadását követõen Oláh fejesével megszerezte a vezetést (1-0). A 40. percben
Szatmári lövését a szlovákok kapusa a léc alól tolta szögletre,
majd 44. percben Ekker szabadrúgásból veszélyeztette az ellenfél
kapuját. A ZTE nem érdemtelenül
nyerte meg a mérkõzést.
FC DAC 1904 Dunaszerdahely–
Sturm Graz 0-0
DAC: Tofilovski – Zivkovic,
Michalik, Kocsis, Németh – Aluku,
Ljubicic – Sarr, Vida, Pacinok –
Mészáros. Vezetõedzõ: László
Csaba
Sturm: Lück – Potzmann,
Spendhofer, Schutz, Schmerböck
– Gruber, Stankovic, Piesinger,
Dobras – Zulechner, Alar. Vezetõedzõ: Franco Foda.

Az osztrák bajnokság negyedik
helyén álló Sturmmal – melynek
kispadján Franco Foda vezetõedzõ segítõjeként ott ült a korábbi
magyar válogatott, Szabics Imre is
– élvezetes, jó mérkõzést játszott
a szlovák együttes. A DAC több
helyzetet alakított ki, ám gól nem
esett.
ZTE FC – Sturm Graz 1-1
ZTE FC: Szappanos – Angyal,
Kovács G., Polényi, Deutsch –
Patvaros, Bedi, Végh – Szatmári,
Bobál, Babati. Vezetõedzõ: Csató
Sándor.
Sturm Graz: Gratzel – Potzmann (Koch), Piesinger, Spendlhofer, Gruber – Huspek, Dobras
(Skrivanek), Stankovic, Chabbi –
Kienast, Zulechner. Vezetõedzõ:
Franco Foda.

pett ki a védõk között a jobb oldalon, 12 méterrõl a hosszú sarokba
lõtt. Az osztrákok erõsítettek, a 11.
percben Szappanosnak kellett nagyot védenie. Ha azt írtuk az elõzõ
találkozóról, hogy élvezetes, ez talán még annál is jobban annak volt
nevezhetõ. Mindkét együttes komolyan vette a találkozót, a Sturm
igyekezett nyomás alá helyezni a
zalaiakat. A 23. percben egy szép
támadás végén Zulechner fejelte
vissza a labdát Kienastnak, aki az
ötösrõl kapásból a kapuba vágta a
labdát, 1-1. S bár helyzetek mindkét oldalon adódtak, az eredmény
viszont már nem változott.
Ezzel a döntetlennel a ZTE FC
megnyerte a tornát.
A végeredmény: 1. ZTE FC 4
pont, 2. Sturm Graz 2, 3. Dunaszerdahely 1.

EGERSZEGI ÚSZÓÉRMEK

 Mire ezek a sorok megjelennek eldõl, hogy a felsõházi rájátszásban vagy eggyel lejjebb folytatja a bajnokságot a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. Bármi is történik az alapszakasz hajrájában, Mohácsi Máté, a zalaiak játékosa jól teljesített.
Kosaraival – közte sok hárompontossal – döntõ módon hozzájárult, hogy végig a felsõházért küzdhetett csapata.
– A jobb teljesítményem annak
is köszönhetõ, hogy sérülések és
egyéb okok miatt többet lehetek a
pályán – vélekedett Mohácsi Máté.
– Hármas poszton is többet játszhattam. Bejönnek az elsõ dobásaim, ami magabiztossá tesz. A
társak jól kiszolgálnak, sikerült élnem a lehetõséggel.
– Kívülrõl úgy néz ki, a több
játékidõvel egyenes arányban
nõtt a teljesítménye...
– Több poszton szerepelek,
kellett egy kis idõ az akklimatizálódáshoz. Egy-két hét eltelt, amíg
ráhangolódtam az új feladatra.
– Az új formációban távolabb
került a palánktól, ami szintén
jól hatott a teljesítményére...
– Valóban így van, az ellenfeleknek is nehezebb védekezni, ha
egy játékos több poszton is játszik
a mérkõzésen belül. Sokszor kerülök tiszta helyzetbe, és szerencsére jó százalékban bementek külsõ
dobásaim.
– A tavalyi bajnokságban is a
középszakaszra, a kieséses rájátszásra kezdett elfogyni a csapat. Most sincs másképp, Ker-

– A keretet összehasonlítani
nem szabad, a ZTE játékosállománya alaposan megváltozott a
tavalyihoz képest, akárcsak a többi csapaté. A bajnokság erõsebb,
kiegyensúlyozottabb lett. A tavalyi
jó szezon után a csapatra és rám

Mohácsi Máté (jobbról a második) lett a 2016 év legjobb férfi kosarasa.

pel-Fronius és Fekete már hoszszú ideje nem játszik. Úgymond
rövidül a kispad.
– Kis már több lehetõséget kapott. Biztos vagyok benne, hogy
Gál és Czinger is többször pályára
kerül, élniük kell a játékpercekkel,
akkor nem lehet gond. Sokan nem
leszünk, az ellenfeleinknél, fõleg a
felsõháziaknál, hosszabb a kispad.
– Játszott tavaly is, játszik az
idén is, melyik a jobb csapat?

jobban odafigyelnek. Hasonlóan
nehéz lesz a folytatás, mint tavaly
volt.
– Idén szerényebbek a tervek, a legjobb nyolc közé jutás a
cél. Mohácsi Máté mivel lenne
elégedett?
– Engem mindig az elõrelépés
vezérelt. Remélem, bejutunk a felsõházi rájátszásba, és az azt követõ play off-ban sikerül egy kört
tennünk.

TÖBBRE KÉPES A ZTE FC
ÚJ ARCOK A CSAPATBAN

 A téli átigazolási szezon során hat új játékos érkezett a ZTE NB
II-es labdarúgócsapatához. Közülük négyen kölcsönbe jöttek,
ketten végleges szerzõdést írtak alá. A közös bennük, mindegyikük segíteni akar a tavasz során ZTE-nek céljai elérésében.
Most hármukat mutatjuk be röviden.

Hódmezõvásárhelyen felkészülési versenyen vettek részt az Europ
Tec ZÚK úszói. Matyasovszky Dalma 100 m háton 1:04.56 perces idõvel bronzérmet szerzett. Betlehem Dávid több számban is eredményesen szerepelt, 400 m gyorson 4:21,16-tal, 1500 m gyorson 16:54,25-ös
idõvel egyaránt aranyérmes lett. 100 m pillangón a 1:06,32 perces ideje pedig bronzérmet ért. Gergye Ákos 50 m háton 0:29,50 másodperccel harmadikként ért célba.
***
Budapesten rendezték meg a Mozgásjavító Kupa harmadik fordulóját. A versenyen nagyszerûen szerepelt Gál Levente, az Europ TEC
ZÚK paraúszója, három számban is aranyérmes lett.
Eredményei: 100 m gyors: 1. 1:14,60 p, 50 m gyors: 1. 35,41 mp,
50 m mell: 1. 42,01 mp.
***
Debrecenben rendezték meg az úszó diákolimpia országos döntõjét. Az Europ Tec ZÚK sportolói ezúttal iskoláik színeiben indultak. A
Oláh Bálint
fináléba jutottak pontszerzõ helyen zártak.
Oláh Bálint: – Diósgyõrben neEredmények. I. korcsoport: 50 m gyors: 4. Paksa Borbála (Ady-iskola). 35,03 mp. VI. korcsoport: 100 m hát: 4. Vass Veronika 1:17,50 p, velkedtem, eddig a miskolci csapat játékosa voltam. Több lépcsõ100 m gyors: 5. Vass Veronika 1:06,02 p.
fokot megjártam, elõbb utánpótláscsapatokban játszottam, aztán
jött az NB III, majd az NB I. A ZTEt hallomásból ismertem, és egykét játékosáról tudtam többet. Védekezõ középpályásként vagyok a
legjobb teljesítményre képes.
Erõsségem az agresszívitás, a
labdabiztonság és a fejjátékom.
Fél évre kölcsönbe érkeztem, szeretnék minél jobb teljesítménnyel
elõrukkolni. Nyáron kiderül, hogy
maradok-e, vagy távozom. A ZTE
az NB II élmezõnyéhez tartozik.
Kevés csapat van a másodosztályban, amelyik próbál játszani, a
ZTE közéjük tartozik. Biztos vagyok benne, hogy feljebb kapaszkodunk a tabellán.
Polényi Gábor: – Diósgyõrben
kezdtem játékos-pályafutásomat,
majd a Vasas, a Nyíregyháza, a
Siófok, a Mezõkövesd és ZTE következett. Az NB I-ben és a másodosztályban is játszottam ellenük. Jó csapatnak tartom a zalaiakat. Örülök, hogy ide kerültem.

KÉT ARANYÉREM GRAPPLINGBAN

Pestszentimrén
rendezték
meg a grappling – ami a hagyományos birkózás, a dzsiu-dzsicu,
a szambó és más, alávetéses fogásokat alkalmazó küzdõsportok
elemeit ötvözi – országos bajnokságát. Az eseményen 58
klub, 377 sportolója vett részt,
köztük a Zalaegerszegi Birkózó
SE két sportolója, Molnár
Benjamin és Dömök Ákos, az
utóbbi a Zalaegerszegi Brazil Jio
Jitsu SE színeiben indult el.
Mindketten aranyérmet szereztek. Molnár mindkét mérkõzésén
pontozással nyert. Dömök elsõ
találkozóján pontozással gyõzött,
második találkozóján ellenfele
„lekopogta” a mérkõzést.

A PLAY OFF-BAN IS MENNE EGY KÖRT

Kovács Gábor: – Az utolsó pillanatban érkeztem Paksról, jól érzem magam ZTE-nél, és örülök,
hogy itt lehetek. Az NB I-ben játszottam a ZTE ellen, akkor a Vasas csapatának voltam a tagja. A

Polényi Gábor

Kovács Gábor

Magammal szemben mindig kritikus vagyok, mindenben szeretnék
fejlõdni. Ha muszáj magamról valami pozitívat mondani, akkor a
gyorsaságomat emelném ki. Végleges szerzõdést írtam alá, hoszszabb távra terveznék a ZTE-vel.
A jelenlegi helyezésünknél mindenképpen többre vagyunk hívatottak. Jó lenne, ha minél elõbb
összeállna a csapat, és megindulnánk felfelé a tabellán. Jó lenne
rövid idõn belül visszajutni az élvonalba.

régebbi játékosokat ismertem, a
mostaniakat nem, az ismerkedés
fázisában vagyok. Erõsségem a
meccsrutin, úgy érzem, ilyen fiatal
csapatnál jól jön, hogy jelentõs NB
I-es tapasztalattal rendelkezem.
Kölcsönbe érkeztem, a fél év végén a vezetõkkel közösen döntünk, hogyan tovább. A ZTE jobb
csapat annál, mint amit jelenlegi
helyezése mutat. A bajnokság végére ott leszünk az elõ ötben, az
elõrelépéshez jó játékkal szeretnék hozzájárulni.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Atomerõmû SE–Zalakerámia ZTE KK
90-97 (23-21, 21-15, 19-25, 20-22, h. 7-14)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Paks.
Aluinvent DVTK Miskolc–ZTE NKK
79-65 (25-15, 18-19, 13-10, 23-21)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Miskolc.
Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV 1:7 (3225:3373)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, rájátszás, az 1-4. helyért, Siófok.
ZTK FMVas–Szolnoki MÁV 8:0 (3534:3227)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• 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/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/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-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. márc. 30., április 27. Kék zsák: 2017. márc. 31., április 28.
Üveghulladék gyûjtése: április 28. (péntek).
A zöldhulladék szállítása 2016. december 1-tõl 2017. március 31-ig.
kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

z Magas vérnyomás, cukorbetegek, z Friss vetõmagok
pajzsmirigybetegek teái
z Vitaminok, étrend-kiegészítõk
z Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok stb.
z Hévízi gyógyiszap,

z Zirci minigumók

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

z Holland virághagymák
z Makói dughagymák

VÁLLALUNK:

z Mûtrágyák, palánta- és virágföld

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

gyógykenõcsök
z Illóolajok, kézmûvesszappanok
z Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek stb.

z Tápoldatok, növényvédõ szerek

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 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

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR

RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûzés balesetveszélyes alumíniumvezetékek cseréjét, szerelvények
áthelyezését,
• egyéb épületvillamosági szerelést.

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

