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A GÖCSEJ MÁRKANÉV HÍVÓ SZÓ LEHET
ZALAEGERSZEG TURISZTIKAI KONCEPCIÓJÁRÓL A SENIOR AKADÉMIÁN
 Döntõen pozitív kép él az itt élõ emberekben a városról, ahogy a
messzirõl érkezõk is az elismerés hangján tolmácsolják elsõ benyomásukat. Az elmúlt szerdán Zalaegerszegre látogatott a Dél-afrikai Köztársaság magyarországi nagykövete, aki szintén dicsérte a város gyönyörû természeti környezetét és városba vezetõ út szépségét.
– A. L. –
Johann Marx gondolatait az õt
fogadó Tolvaj Márta alpolgármester osztotta meg másnap a BGE
gazdálkodási kara által szervezett
Senior Akadémia hallgatóságával,
melyen Zalaegerszeg önkormányzatának új turisztikai koncepciójáról tartott elõadást. Az elkövetkezõ
évek turisztikai fejlesztéseit meghatározó stratégiában valóban kiemelt szerep jut a Göcseji-dombvidék adta természeti és kulturális
környezetnek, így az öko-, a vidéki és az aktív turizmus elemeire

épülõ turisztikai brand kialakításának, melynek végsõ célja az, hogy
ismert turisztikai célállomássá váljon a zalai megyeszékhely.
Az alpolgármester beszélt arról
is, hogy a koncepció kialakítását
imázskutatás elõzte meg. Ennek
összegzéseként azt állapították
meg a szakemberek, hogy az
idelátogatókat a város természeti
környezete, hagyományai, minõségi szolgáltatásai és sportolási lehetõségei vonzzák leginkább. A
2016. január elsejével életbe lépett
új turisztikai koncepció megvalósításában fontos szereppel bír az is,

hogy az R76-os gyorsforgalmi út
megépítésével összeköttetés létesül az M7-es autópályával. Ezáltal
jelentõsen javul a város megközelíthetõsége, ami nemcsak a gazdaságnak, de az idegenforgalomnak
is lendületet ad, emelte ki.
Az aktív turizmus fejlesztését
szolgálja az Alsóerdõre tervezett
kaland- és szabadidõpark, amely
a tv-tornyot is bekapcsolja majd az
extrém sportokat kínáló attrakciókba. A fejlesztésnek jelenleg már a
kiviteli tervei készülnek, megvalósítását két, két és fél éven belül remélik. A 350 millió forintos költségvetésû Zöld Zala projektben a Zala folyó egykori holtágának revitalizációjára kerülhet sor egy rekreációs célú vízparti sétány létesítésével.
(Folytatás a 3. oldalon.)

IRODALMI KABARÉ A SZÍNPADON ÖTVEN ÉVE ÉPÜLT A KÖNYVTÁR
ESZENYI ENIKÕ VOLT A PÁHOLY VENDÉGE

 A kortárs költészet és a mûvészi értékkel bíró, igényes
szórakoztatás talált egymásra a
színpadon a legutóbbi
Egerszegi Páholy esten. Mindezért egy személyben Eszenyi
Enikõ színmûvész, rendezõ, a
Vígszínház igazgatója volt a felelõs, aki közel három órán át
kötötte le a publikum figyelmét.
– pet –
A rendezvénynek azért megvolt
a hagyományos talk-show része
is, melyet Karáth Anita költõ-tanár,
azt est házigazdája vezetett.
Eszenyi Enikõ „A gyönyörben
nincs középút" címû önálló estjével érkezett Zalaegerszegre. Az
úgynevezett irodalmi kabaré mûfa-

– például Karafiáth Orsolya, Tóth
Kriszta, Kiss Judit Ágnes –, valamint híres sanzonokból és operettekbõl állította össze a produkciót.
Mint mesélte, nyolc évvel ezelõtt.
A költõk akkor még kevésbé voltak
befutottak, mint manapság, talán
ez az önálló est is segítette egy kicsit õket abban, hogy ismertté váljanak. Az pedig, hogy dal lett a
versekbõl, Melis László és Darvas
Ferenc zeneszerzõk munkájának
érdeme. Utóbbi zongorakíséretével maga is része a produkciónak.
Az elõadás címe nem véletlenül az, ami: a gyönyörben – és a
szerelemben – valóban nincs köjába sorolható elõadás középpont- zépút.
(Folytatás a 5. oldalon.)
jában a Nõ állt, meg persze a
Férfi(ak) is. A színmûvész ismert
nõi költõk megzenésített verseibõl

ÜVEGFELÜLET, FUNKCIONALITÁS ÉS TÁGAS TEREK

 Ötvenéves a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épülete.
Az az acélszerkezetes, üvegablakos épület, mely 1967. március
25-i átadásakor egy színvonalas, modern könyvtárépületnek számított. Aztán egy idõ után állandóan beázott, meg bírálták is sokan, hogy nem illik a Deák tér impozáns miliõjébe. Késõbb tetõtérrel bõvült, elveszítve eredeti formáját.
– pP –
A tér többi épületének átalakítása miatt most mégis beleillik a
képbe – mondja Kiss Gábor, akivel
az épület történetérõl beszélgettünk. Az igazgató a féleértések elkerülése végett leszögezte: nem a
könyvtár, mint intézmény 50 esztendõs – hiszen az sokkal régebbi
– hanem maga a Deák téri épület.
– A mostani könyvtári rendszer

annak idején a tanácsi rendszerrel
párhuzamosan épült ki az ötvenes
években. Érdekes azonban, hogy
szervezetileg ugyan szovjet mintájú, ám szellemiségében inkább angolszász volt. Egyre jobban terjedt
például a szabadpolcos könyvtárhasználat, amitõl kezdetben sok
szakmabéli is ódzkodott.
Zalaegerszegen sokáig a Kossuth és a Petõfi utca sarkán álló
Udvardy-házban (ma már a szalag-

ház áll a helyén) mûködött könyvtár.
Az egykori ügyvédcsalád házát államosították, és oda került az intézmény, ami egészen 1967-ig mûködött ott – folytatja az igazgató. Hol
összevonva a városi könyvtárral, hol
pedig önálló, megyei könyvtárként.
Ez a mindössze 150 négyzetméteres épület azonban már az ötvenes
években is szûkösnek bizonyult.
– Képzeljünk el egy polgári családi házat, ahol a bejárati folyosón
a kölcsönzõhely mûködik, az egykori szalon helyén pedig a polcos
rendszer. A kötészetet és az
egyéb
kiszolgálóhelyiségeket
máshová kellett költöztetni, annyira kicsi volt a tér.
(Folytatás a 5. oldalon.)
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Közélet

EMLÉKTÁBLA FARKAS DÁVIDNAK KÜLÖNLEGES ODAFIGYELÉST IGÉNYEL
A SZEGÉNYEK JÓTEVÕJE VOLT

 A Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány kezdeményezésére újabb emléktáblát avattak
Zalaegerszegen. Ezúttal Farkas
Dávid (1816–1886) volt országgyûlési képviselõ arcmása került ki a róla elnevezett páterdombi utcába.

BALI ZOLTÁN: IDÕARÁNYOSAN NAGYON JÓL ÁLLUNK

 „Belvárosi trapézként” is emlegeti a 6-os számú választókörzetet Bali Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje. Hozzá tartozik a Göcseji út, és Rákóczi út mögötti kis utcák, az olai tízemeletesig, majd jön a Platán sor páratlan oldala, aztán az Arany János utca, a Mártírok útja, az Ady utca, Kisfaludy utca… És a választókerülethez tartozik a Vizslapark, a belváros zöld szíve is,
ahogy beszélgetésünk során említi.
– V. Zs. –

– pet –
A néhai közéleti személyiség a
város közgyûlésének is tagja volt,
legtöbben pedig a szegények jótevõjeként ismerték. Több korabeli
alapítvány köthetõ nevéhez, illetve
más adományokkal is támogatta a
szegényeket, betegeket és a hátrányos helyzetû gyerekeket. A
Farkas Dávid utca 1. szám alatti
házra kihelyezett dombormûvet dr.
Gyimesi Endre, a közalapítvány
elnöke avatta fel. Elhangzott: Farkas Dávid tiszta, nemes lelkû ember volt, aki élete java részét a jótékonykodásnak szentelte. Családja Vas megyébõl költözött Zalá-

ba. Hottón, Boncodföldén és a
Páterdombon is voltak birtokai, s
bár jogásznak tanult, leginkább
gazdálkodással foglalkozott közéleti tevékenysége mellett.
Az Országgyûlésnek éppúgy
tagja volt, mint a zalaegerszegi
képviselõ-testületnek. Ez utóbbi
minõségben fõleg a közlekedésés vasútfejlesztéssel, valamint a

kórházfejlesztéssel foglalkozott.
Nagy összegû alapítványt hozott
létre a Munkások Betegsegélyezõ
Egylete számára, de támogatta a
Karácsonyfa Egyletet, a tekézõket, a Tûzoltó Egyletet, valamint a
hátrányos helyzetû diákokat is.
Farkas Dávid nevét 1928 óta viseli a páterdombi utca.
Az emléktáblát Balaicz Zoltán
polgármester, Szabolcs Péter
szobrászmûvész (az alkotás készítõje), Dékány Endre önkormányzati képviselõ és Gyimesi
Endre leplezte le.

FELHÍVÁS NYUSZISZÉPSÉGVERSENYRE
 Húsvéthétfõn várjuk azokat a nyuszigazdikat a Göcseji Falumúzeumba, akik
szívesen megmutatnák a
nagyközönségnek kedvenc
kisállatukat.

MEGEMLÉKEZÉS
 A kissé átformált idézet is elhangzott azon a megemlékezésen, melyet a Bajcsy-Zsilinszky téren lévõ Felszabadulás
szobor helyénél rendezett az MSZP Zalaegerszegi Szervezete.
Kiss Ferenc, a párt városi elnöke elmondta, minden évben megemlékezést tartanak ezen a helyszínen, március 29-én, mert vallják, ez a város felszabadításának dátuma. A közelmúltban lebontott emlékmû (Mikus Sándor: Nõ mandulaággal), a vasútállomással
szemben kapott helyet 1955-ben, emlékeztetve a háborús eseményekre, melyek fõként és több alkalommal a pályaudvart érintették.
Góra Balázs, az MSZP megyei ügyvezetõ alelnöke mondott
megemlékezõ beszédet, ahol a fasizmus elleni gyõzelemként jellemezte a nevezett napot, mint mondta, ez indokolja az ünneplést. A
megemlékezés végén koszorút helyeztek el az egykori emlékmûvet reprezentáló fotónál.

FOGADÓÓRA
GALBAVY ZOLTÁN önkormányzati képviselõ április 7. (péntek)
helyett április 13-án (csütörtökön) tartja következõ fogadóóráját
16.30 és 17.30 között az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában (Zalaegerszeg, Szent László u. 53.), 17.45 és
18.45 között a Kertvárosi Településrészi Önkormányzat helyiségében (Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63., kertvárosi posta mögött).

Lehet a nyuszi már régebbi
házi kedvenc vagy húsvétra
kapott ajándék, a zsûri nagy
szeretettel várja a bátor
jelentkezõket.
Törpenyúl, házinyúl, kosorrú
nyúl vagy oroszlánfejû, várjuk
õket a gazdikkal együtt április
17-én 15.00 órakor a falumúzeumban. A nyusziknak a szépségét, a gazdiknak a játékban
való együttmûködését díjazzuk.

vosi rendelõ felújítását, a Mikes
Utcai Óvoda energetikai felújítását és új csoportszoba építését.
Az Arany János utca útburkolatának és szegélyeinek felújítása és
a közmûvek cseréje is megtörténik a közeljövõben, ez egy 150
milliós önerõs beruházás lesz. Sor
kerül a Pintér Máté utcában a csapadékcsatorna rendszerének felújítása. A játszótereket folyamatosan újítják fel, a családi házas
övezetek csapadékvíz-elvezetésére és a járdafelújításokra, valamint a parkolók felújítására is figyelünk, az eltervezett munkák
2019-ig megtörténnek.
– Az Arany János utca és Mártírok útja között egy új átkötõút
épül, kapcsolódva a Color 2. és a
Kerámia 2. lakóparkfejlesztéshez:
itt egy 32 és 34 lakásos társasház
épül, a földmunkák már megkezdõdtek. A volt Color épületének lakóházzá fejlesztésekor a közterületek rendezése megtörtént.
– A választókerületem legnagyobb beruházása a Vizslapark fejlesztése, korszerûsítése lesz, mintegy 220 millió forint ráfordítással.
Új játszótér, futókör, sétányok burkolása, padok, ivókutak, kerékpártárolók és kutyaelkerítõk kialakítására kerül sor. Úgyszintén a Vizslacsatorna bõvítésére a Vizslaparki
út 1–5-tõl a Síp utcáig. Új sétány
építését is tervezzük a Vizsla-csatorna fölé. Az engedélyezési tervek
júniusra készülnek el, jelenleg a pavilon tervezése van folyamatban.

János és a Dózsa György utcában. A Platán sor 25. számú tíz– Rendkívül színes a választó- emeletes ház elé egy kis térköves
kerületem, mivel a legkülönbö- közparkot építettünk, új padokkal,
zõbb lakóközösségek találhatók a lakók megelégedésére. Megbenne, éppen ezért különleges
odafigyelést igényel. A családi házas övezettõl a társasházas részeken át a szigorúan vett zártsorú
városi régi polgári házakig minden
megtalálható itt, és rengeteg a
zöldfelület. Az elsõdleges feladatom, amit megfogalmaztam, az
egész körzetemre vonatkozik, ez
pedig a rend, tisztaság, közbiztonság, valamint a folyamatos karbantartás – mondja Bali Zoltán.
Kerékpárral járja rendszeresen
a körzetét. Szerinte ez a legjobb
módszer arra, hogy megnézze és
lássa a hibákat. Így egyszerûbb,
mint autóval, és gyorsabb, mintha
gyalog menne.
Bali Zoltán
– Azt figyelem, melyik útburkolat
van rossz állapotban, milyen az inf- épült a városi strand gyermekmerastruktúra, hol kell javítani, vagy ki- dencéje, felújításra került a strand
cserélni valamit, melyik zöldfelület- Ady utcai balesetveszélyes járdátel vannak gondok. 2014-ben, ami- jának a felújítása. A Mikes Utcai
kor elkezdtem a képviselõi munká- Óvoda mögött felújításra kerül a
mat, összeállítottam magamnak játszótér.
egy feladatsort, hogy mit szeretnék
A jövõbeni célok között Bali
elérni és megvalósítani a követke- Zoltán megemlíti a Botfy utcai orzõ öt évben a fejlesztésekkel kapcsolatban. Úgy látom, idõarányosan nagyon jól állunk. Sok utca volt
rendkívül rossz állapotban, ezért
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház
talán a körzetek közül nálam történt
a legtöbb útfelújítás.
2016-ig többek között az alábbi
fejlesztések valósultak meg: A MiA házban két kétszobás illetve
kes Kelemen utca és Síp utca útegy egyszobás lakrész található.
burkolatának és közmûrendszerének teljes körû felújítása. A BatsáÉrdeklõdni: 06-30/517-3918-as telefonszámon,
nyi utca 3. és 4. ütemû útburkolatilletve e-mail: schbe.anita@gmail.com
rekonstrukció is megvalósult. Parkolót építettünk – térburkolattal – a
Platán sor 13. számú házak közé,
a Mikes–Jókai utca között pedig
felújítottuk a parkolót – sorolja. –
ZALA MEGYEI FEJLESZTÉSI
Zöldfelület-fejlesztés keretében új
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
fasor telepítése történt az Arany

ZALAKAROSON

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.

Sikeres volt a magyar–norvég jazz-zenei projekt
A Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyújtott be az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében
a kortárs elõadó-mûvészeti együttmûködések elõmozdítására. A
norvég és magyar szervezetek által közösen megvalósított projekt –
melynek középpontjában a jazz-zenei mûvészeti ág, illetve az elõadómûvészek munkájának megismertetése, népszerûsítése áll –
befejezéséhez érkezett.
A magyar és norvég zenei partnerség legfontosabb eredménye,
hogy a jazz mûfajt közérthetõvé tették a széles közönség számára,
köszönhetõen részben a Magyarországon és Norvégiában megtartott koncerteknek, részben pedig annak az egyedi zenei oktatási
kurzusnak, melyre az ország minden részérõl érkeztek tanulók,
amatõr és profi jazz-zenészek.
A projekt során kétoldali együttmûködés keretében a jazzstílussal kapcsolatban kialakított képet egy magasabb szintre emelték. A
Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. norvég partnerével közösen létrehozott egy közös szakmai jazz platformot, valamint
norvég–magyar koprodukció keretében megjelent egy hanglemez,
továbbá videoklipek kerültek leforgatásra.
A projekt hivatalos honlapján (http://cbjazz.omega-csoport.hu/) a
projekt eredményei, így az elkészült videoklipek is megtekinthetõek.
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Aktuális

TÖRVÉNYSZÉKI ADOMÁNY MODERN KUTYAVILÁG A LAKÓTELEPEKEN
TÖBB MINT KÉTSZÁZ KÖTETET GYÛJTÖTTEK

 A társadalmi felelõsségvállalás program keretében feltöltötte az
Európa téren álló bibliofülkét a Zalaegerszegi Törvényszék. Az akció részeként 265 könyv került a nyilvános „könyvszekrénybe”,
melyet a bíróság munkatársai gyûjtöttek össze az elmúlt hetekben.

cserébe másikkal térhessen haza.
A bíróság jótékonysági akcióját
Wettstein Tamás, az egyesület elnöke köszönte meg a törvényszék
elnökének.

MEGBÍZHATÓ TÁRSSÁ VÁLIK

 Kutyavilág van a lakótelepeken. Bár a szó lassan új értelmet
nyer, hiszen a négylábúakat kint játszótér várja, a lakásban játékok, minõségi ételek jelentik a kutyavacsoráját, s családi programként túrázni, strandolni viszik õket. Kutyaovi, kutyasuli, kutyás edzések állnak rendelkezésre, s baráti viszonyban állnak
egymással az ebek a családi házak õrzõitõl eltérõen szocializálódva.

Dr. Sorok Norbert törvényszéki
elnök a sajtónak elmondta: 2016ban indult a bíróságok társadalmi
felelõsségvállalás
programja,
– Bánfi Katalin –
mely a „Peren kívül” elnevezést
kapta. Tavaly részt vettek többek
Kis túlzással lassan több lesz a
között egy, a koraszülöttekért renkutya, mint a gyerek a lakótelepedezett jótékonysági futáson,
ken. Napi program a sétáltatás, s
ezenkívül a fogyatékkal élõk
a pihepuha fekhelyet inkább felpózvai otthonának gyûjtöttek adováltja a gazdával egy ágyban almányokat.
vás. Gróf Krisztiánt kérdeztük ez
Idén úgy gondolták, hogy a
ügyben, aki az egyik zalaegerszebibliofülke számára szerveznek
gi kutyaiskola vezetõje.
egy gyûjtést a munkatársak kö– Valóban, egyre több a kutya.
rében. Ennek eredményeként
Ennek örülök és annak meg még
kortárs regények, gyerekkönyjobban, hogy miközben a kutya
vek, szakácskönyvek, „klasszitárssá vált, a gazdik is kezdenek
kusok” kerültek a néhai telefonegyre felelõssebben viselkedni –
fülkébe, de dr. Degré Alajos jogi
mondta a szakértõ. – És ez nemszakkönyvtárának selejtezett álcsak azt jelenti, hogy a kutyagumit
lományából is vittek néhány,
közérdeklõdésre számot tartó ta a ZAZEE Kulturális Egyesület
A tavaszi feltöltéssel jelenleg egyre többen takarítják fel, hanem
kötetet.
azzal a céllal, hogy oda bárki elvi- közel 500 kötettel várja a fülke az figyelembe veszik, hogy a kutya
bármennyire is családtag, mégis
A bibliofülkét 2014-ben alapítot- hesse megunt, régi könyveit, hogy olvasókat.
ösztönlény és vannak ez irányú
igényei. Ha ez nincs kielégítve,
nem jól szeretjük a kutyát. Civilizációs jelenség a városiasodás és
ezzel a kutya új szerepköre. Megbízható társsá vált, miközben az
emberi kapcsolatokban egyre többen csalódnak. Meghallgat, mellettünk van, hûséges. Azt azon(Folytatás az 1. oldalról.)
telszerûen tevékenykedõ két csa- ban tudni kell, hogy nem olyan álItt többek között kerékpározhalád fogja bemutatni. A göcseji ha- lat, amit félre lehet tolni a polcon
tó ökosétányt alakítanak ki, ahogy
gyományok ápolását szolgálja vagy a kalitkában, rendszeresen
a Gébárti-tónál is. A keleti ágon lémajd a piacon létesülõ helyi ter- gondoskodni kell róla.
võ hidat felújítják, a nyugati ágon
– Kiknél jellemzõ a kutya?
melõk és kézmûvesek épülete
pedig új hidat építenek, mely által
– Gyerekvállalás elõtt álló pávalmint az elõtte lévõ területen
körbejárhatóvá válik a tó, melynek
kialakítandó szabadtéri piac és tu- roknál, vagy ahol már kirepültek a
400 millió forintos fejlesztése sorisztikai központ, ahol a Mind- gyerekek, itt egyfajta gyerek- vagy
rán egyebek mellett csónakház,
szenty-zarándokközpontba, vagy unokapótlék, kisgyerekeseknél
csónakkikötõ is létesül. A Gébártiéppen az Egerszeg Fesztiválra ér- pedig játszótárs. A kutya alkalmas
tó partján más forrásból építik fel a
kezõ vendégek helyben termelt is ezekre a szerepekre. A probléMakovecz-kápolnát. A zöld körélelmiszereket és kézmûvester- ma akkor van, ha az egyéb igényezet megújítása a városon belül
nyeit nem vesszük figyelembe.
mékeket vásárolhatnak.
is hangsúlyt kap, ami a Vizslapark
Tolvaj Márta végül azt hangsú- Ilyen alapvetõ igény a mozgás. Te230 millió forintos rekonstrukciójályozta, hinni kell Zalaegerszeg és hát amikor kutyát választ valaki,
val válik valóra.
a Göcsej adottságaiban, melynek vegye figyelembe a saját temperaAz új turisztikai koncepcióban a
kiajánlásában fontos szereppel mentumát és mozgásigényét, lekulturális és fesztiválturizmus is
bírhat a Göcsej márkanév. A sike- hetõségeit, idejét és ehhez paszTolvaj Márta
helyet kap. Ezzel kapcsolatban
res turisztikai termékfejlesztést kö- szoló ebet válasszon. Egyébként
Tolvaj Márta a Mindszenty- mellett új fogadóépület épül a je- vetõen néhány éven belül jelentõ- boldogság helyett csak megkesezarándokközpont létesítését emlí- lenlegi parkoló helyére, melyben sen növekedhet az idelátogató rítik egymás életét. Legyünk tehát
tette meg, melynek projektje töb- három tanmûhelyt alakítanak ki vendégek, illetve az itt eltöltött reálisak, kérjünk tanácsot.
bek között a szomszédos Göcseji népi kismesterségek oktatása cél- vendégéjszakák száma a gyönyö– Tavasszal érkeznek a kiskuMúzeum külsõ felújítását is magá- jával. A beruházás révén egy igazi rû természeti környezetben fekvõ, tyák. Milyen tanácsaid vannak
ban foglalja. Fennállásának ötve- göcseji falu létesül, melynek kü- ökoturisztikai és vizes attrakciók- ezzel kapcsolatban?
nedik évfordulójára megújul a Gö- lönlegessége abban is rejlik, hogy ban, valamint színvonalas rendez– Jó helyrõl hozzuk. Ha nem racseji Falumúzeum is. Egyebek annak mindennapjait az ott életvi- vényekben bõvelkedõ városban.
gaszkodunk fajtisztához, akkor a

A GÖCSEJ MÁRKANÉV HÍVÓ SZÓ LEHET
ZALAEGERSZEG TURISZTIKAI KONCEPCIÓJÁRÓL A SENIOR AKADÉMIÁN

menhelyrõl, ott tudnak segíteni a
választásban. A fajtisztát pedig tenyésztõtõl, mert bár ez drágább,

de egyébként orvosi kezelésekre
költhetjük annak a sokszorosát.
Már kiskortól vigyük mindenhova a
kutyát, és ugyanilyen fontos, hogy
elejétõl kezdve szoktassuk az ott-

honi egyedülléthez. Egyébként a
nagyon gyakori szeparációs félelem alakul ki, ilyenkor szedik szét
a kutyák a lakást. Kutyaoviban lehet tanulni a szocializációt, a gazdiknak a helyes bánásmódot.
– Ma a nevelésben a jutalmazás az irány a korábbi kényszer
helyett.
– Erre vannak nagyon jó módszerek, ilyen a klikkerhasználat,
mellyel egyértelmûen tudjuk jelezni
a kutyának, hogy milyen viselkedést várunk el. Egyébként is fontos, hogy adjunk neki feladatokat,
mely mentálisan veszi igénybe,
mert önmagában a séta még nem
elegendõ „fárasztás”. A szociális
kapcsolatokat pedig más kutyákkal
való találkozás jelenti. Erre nagyon
jók a kutyás túrák, ahol a család
kétlábúi és négylábúi egyaránt társasággal kapcsolódhatnak ki.
– Mondják, a kutya olyan,
mint egy gyerek.
– Mindkettõben erõsek az ösztönök, ezért hasonlítanak. Viszont
a gyerekkel ellentétben a kutyánál
nincs belátásos tanulás, nem lehet
észérvekkel meggyõzni. Meg kell
tanulni a bánásmódot, erre is jók a
kutyaiskolák.

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
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 Miklós
Gimnázium tanulója vehette át.

PONTOSÍTÁS
Lapunk március 21-i számában megjelent „Szomszédok egymásért, beszámoló a Rendért közgyûlésén” címû írásunkban a teljesített szolgálati idõ helyesen: közel 7400 óra.
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MONTESSORI-ISKOLA ZALAEGERSZEGEN IS?
A GYERMEK TISZTELETE – JÁTSZVA, TAPASZTALVA TANULÁS

bölcsisek mellett, s folyamatosan
érkeznek az eszközök, melyek már
az iskolásokat várják. De természetesen a kor igényeinek megfelelõen elsõtõl van idegennyelv- és
informatikatanítás. Tehát kevesebb
nincs, mint az állami intézményekben. Van viszont rengeteg, gyönyörû fejlesztõjáték, sószoba,

 A gyerek ül a kisasztalnál a kisszéken, játszik egy játékkal,
amit a polcáról vett le a mesekönyv mellõl. Ma már banálisnak tûnõ jelenet otthon is, az oviban is. Pedig nem is olyan régen mindez nem volt természetes. Ahogy arra sem sok gondot fordítottak,
hogy a gyerekekkel való foglalkozás meghatározza annak felnõtt
személyiségét is.
– b. k. –
Mindezek egy elkötelezett orvos-pedagógus-pszichológusnõ
minden falat áttörõ harcának köszönhetõk. Mária Montessorival közel 100 évvel ezelõtt új fejezet kezdõdött a gyereknevelésben. Szellemiségét képviselõ alternatív iskola
nyiladozik Zalaegerszegen is.
– Mária Montessori fedezte fel,
hogy a gyerekeknek a fejlõdésükhöz feladatok, fejlesztõjátékok,
közösségi élet kell. Módszerét orvosi megfigyelésekre, az idegrendszer mûködésére alapozta.
Ma már ez olyan természetes,
hogy nem is tudjuk, honnét ered –
mondta bevezetésként Nagy Beáta, aki a már több éve mûködõ
Montessori-óvoda mellé megcélozta az iskola létrehozását is Zalaegerszegen.
– Az ovisaink most nõnek ki
minket, és igény jelentkezett a folytatásra iskolai szinten. Az induló iskola magját ezek a gyerekek jelentik, és mások is csatlakozhatnak
hozzánk. Elsõ és ötödik osztályt
tervezünk indítani. Az iskolánk, bár
a hozzáállásában alternatív, tanterv szerint a Nemzeti Alaptantervet követi, ez biztosítja az átjárha-

tóságot az állami intézményekbõl
hozzánk, vagy tõlünk oda.
– Kinek való ez az intézmény?
– A gyerekek közül szinte mindenkinek, hiszen játékra, egyéni
fejlesztésre, az érzékszervekre
alapozó tapasztalásos, életkori sajátosságnak megfelelõ tanulásra
épít. Cél, hogy önállóvá váljanak,
kellõ problémamegoldó képességgel, a természet adta kíváncsiság
és tanulásvágy megõrzésével,
egészséges személyiséggel, boldogságban megélt gyerekkorral.
Mindezt stresszmentes, megfeleléskényszer nélküli óvoda és iskola biztosítja. Ez nem azt jelenti,
hogy bármit szabad és nincsenek
szabályok. Van tananyag, de nem
biztos, hogy a gyerek észreveszi,
hogy most õ tanul. Inkább azt,
hogy érdeklõdésének megfelelõ
játékkal játszik, mely egyébként
sok fejlesztõlehetõséget biztosít,
és lehetõvé teszi az önellenõrzést.
Nem hiszem, hogy van olyan gyerek, aki nem szeretne látványos,
szinte letehetetlen játékokkal foglalatoskodni, miközben egyre szélesebb körben felfedezi és megismeri a világot, és mély ismeretekre tesz szert. Inkább néhány szü-

JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
A CSÁNY-SZAKGIMNÁZIUM CÉLJAIRA

 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma a Hevesi Sándor Színház színmûvészeinek közremûködésével jótékonysági gálát szervez, immár második alkalommal.
Az eseményre április 9-én vasárnap 17 órai kezdettel kerül sor.
A részletekrõl sajtótájékoztató
keretében számoltak be. Balaicz
Zoltán polgármester utalt arra,
hogy már a város önkormányzata
nem fenntartója az intézménynek,
mégis fontosnak tartják a folyamatos odafigyelést, a szoros kapcsolatot a szakgimnáziummal. Mint
mondta, szükség van az itt tanuló
és végzõ diákokra, a tudásukra, és
fontos az iskola jövõje is, hogy minél több jó szakember hagyhassa
el az intézményt.
Németh Andrea, a szakgimnázium igazgatója a jótékonysági gála céljáról elmondta: a gála bevételét a szakmai képzés színvonalának emelésére fordítják. A gála
nem titkolt célja, hogy az iskola
életének és közösségének sokszínûségét, túl az oktatáson, bemutassák a nagyközönségnek is. A
fiatalok kreativitása, tehetsége,
nem kizárólag a tanulmányaikhoz
köthetõ, a gálán, a fellépõ pedagógusokkal együtt egyéniségüket is
megmutatják.
Az esten 25 mûsorszámnak
tapsolhat majd a közönség, a táncos, zenés jeleneteken kívül lesz
prózai szám is és egyéb meglepetés. A gálán fellép Elizanna, budapesti fiatal énekmûvész.
Vigh László országgyûlési képviselõ, mint a gála egyik fõvédnöke arról beszélt, hogy a Csányszakgimnázium a megye legjobb
szakközépiskolája, ahol kiváló
szakmai munka folyik. Szeretné,
ha a szakgimnázium megújulna,
és lehetõség lenne fejlesztésekre
is.
Szabó Károly, a szakképzési
központ igazgatója szerint a helyi
közösségi élethez hozzátartozik a
szakgimnázium is, amely fontos
szerepet tölt be a régióban. Jó

kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal és a helyi felsõoktatási
intézményekkel is. A szakemberutánpótlás szempontjából is fontos
szerepe van az intézménynek.
Szeretnék, ha a jótékonysági gála
jól sikerülne, és köszönik az önkormányzatnak az erkölcsi mellett
az anyagi támogatást is.

lõnek lehet szokatlan vagy idegen
ez a hozzáállás.
– Akkor ez inkább bizalomszavazást jelent.
– Ez remélem megvan, mert annak idején ennek a szemléletnek
megfelelõ játszóházzal kezdtünk,
aztán a népszerûség miatt jött létre
a családi napközi majd a bölcsõde,
az óvoda, s most már igény van az
iskolára is. Éppen ezért az idei tanévtõl új helyre költöztünk, hiszen
már két ovis csoportunk is van a

csendjáték, közösen kialakított
szabályrendszer, kiskert, sok túra,
madárbarát kert, relaxáció, jóga,
speciális tornaszoba (Ayres-eszközök, például mászófal). Csengõ
sincs, addig tanulunk blokkban,
amíg megalapozódik az ismeret,
aztán jön a begyakorlás. Tehát az
otthoni tanulás sem indokolt, csak
felsõ tagozat végén. És még egy
dolog nincs. Versengés. Az csak a
stresszre jó. Mindenki ügyes legalább egy területen.

FIATALOK HETE

 A Fiatalok Hete eseményei
2017. április 5–12. között zajlanak
Zalaegerszegen. Április 5–8. között az idén 6. alkalommal kerül
megrendezésre a Zalaegerszegi
Városi Diáknapok programsorozata, amelyet április 10–12. között a II. Zalaegerszegi Egyetemi
Napok rendezvényei követnek.

Az eseményre 10 csapat adta le a
jelentkezését, a csapatok létszáma
28–35 fõ között mozog. A versenyszámok között a sportolástól a mûveltségi próbákon át az ügyességi
feladatok is lesznek. Az egyetemi
napokra április 10–11–12-én kerül
sor a felsõoktatási intézmények
helyszínein. Szakmai elõadások,
fõzõverseny, jótékonysági futás és
A részletekrõl sajtótájékoztató koncertek várják a fiatalokat.
keretében számolt be Balaicz Zoltán polgármester, valamint az ifjúsági szervezetek vezetõi, képviselõi. A polgármester utalt arra, hogy
az önkormányzat számára fontos a
helyi diákélet fellendítése, és nem
véletlen, hogy az eddig külön-külön
szervezett rendezvényeket, programokat „egységesítették”, és így egy
teljes hetet kaptak a fiatalok.
Április 6-án kerül sor a diákok
városi sportnapjára, ahol kézilabdában, kosárlabdában, röplabdában
és fociban mérhetik össze tudásukat a fiatalok. Április 7-én reggel kilenc órától, 8-án szombaton reggel
9 óráig ismét lesz „Aludj máskor” 24
órás vetélkedõ a sportcsarnokban.

Kellemes

húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
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IRODALMI KABARÉ A SZÍNPADON A NEMESSÉG KÖRÉBEN TERJEDT AZ ÚJ HIT

ESZENYI ENIKÕ VOLT PÁHOLY VENDÉGE 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ – ELÕADÁS A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ne legyünk álszentek; hiszen a
szélsõséges érzelmek, indulatok,
és a düh, valamint líraiság, érzékenység, esendõség éppúgy része az egésznek, mint az obszcenitás. Persze itt nem negatív értelemben vett trágárságról, hanem
sokkal inkább játékos, nevettetõ
szemérmetlenségrõl, szókimondásról van szó. Az elõadónak kicsit fura is volt, hogy épp egy egykori zsinagógában mond olyanokat; ezt a megilletõdöttségét aztán
szépen bele is illesztette a produkció ezen részébe. És ahogy az
sejthetõ volt, a mûvésznõ nemcsak a színpadot uralta, hanem az
egész nézõteret is; az elõadás néhány jelenete a széksorok között,
vagy épp a székeken zajlott.
Ritkán lép már fel amúgy ezzel
az önálló esttel, amikor mégis, az
nagyon jó hatással van rá; feltöltik

az ilyen alkalmak. Fõleg olyan napok után, amikor leginkább igazgatói mivolta kap nagyobb hangsúlyt, illetve az ezzel együttjáró –
fõleg a színház finanszírozásából
fakadó – problémák. Mindeközben
folyamatosan játszik is: szerepel
például egy Brecht-darabban, ahol
egy férfi- és egy nõi karaktert is
visz. Ilyenkor elõfordul, hogy negyvenszer öltözik át egy nap; a színpadon pedig tíz másodperc jut egy
harisnyahúzásra. Az Egerszegi
Páholyon csak három öltözékben
láthatta a közönség, ami innen
nézve elenyészõ.
Élete egy folyamatos újjászületés: szereprõl szerepre változik.
Eközben azt vallja, hogy az ember
tanulja meg hajánál fogva kihúzni
magát a szorult helyzetekbõl. Most
például az a feladata, hogy a nehézségek ellenére egyben tartsa a
társulatát.

 Azt mindenki tanulta az iskolában, hogy 1517 októberében Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes a wittenbergi vártemplom
kapujára tûzte 95 pontból álló tézisét. Fellépve ezzel a katolikus
egyház „hibái”, fõleg a pápa által elrendelt búcsúcédulák árusítása ellen. Idén 500 éves a reformáció, melynek keretében országos és megyei programok zajlanak.
– pP –
Az évforduló jó alkalom arra,
hogy ne csak a hívõk emlékezzenek, hanem a történészek is
újabb kutatási eredményekkel bõvítsék az eddigi ismereteket. Ezt
szolgálja többek között a Magyar
Nemzeti Levéltár Reformáció 500
Emlékbizottságának tevékenysége is.
Dr. Bilkei Irén fõlevéltáros (MNL
Zala Megyei Levéltára) volt a zalaegerszegi Lokálpatrióta Klub legutóbbi vendége, aki a reformáció
kezdeti korszakának zalai történé-

ÖTVEN ÉVE ÉPÜLT A KÖNYVTÁR

(Folytatás az 1. oldalról.)
Problémát okozott az a pozitív
változás is, hogy az ötvenes évek
közepétõl a könyvtárak maguk is
elkezdtek könyveket vásárolni; tehát nemcsak a korábbi gyûjteményekbõl vagy hagyatékokból mûködtek. És ez az az évtized, amikor elindul a helyismereti gyûjtés
is, Fülöp István igazgató munkásságának köszönhetõen.
Kiss Gábor azt mondja: az
’50-es, ’60-as évek egyfajta csúcspontja volt az olvasásnak és a
könyvvásárlásnak. Az emberek
háztartásában is halmozódtak fel
könyvek, és a könyvtárakban is ez
volt a helyzet. Az állományok gyorsan fejlõdtek, így országos igény
lett, hogy új és modern könyvtárépületek létesüljenek. Ebbe a folyamatba illeszkedett bele a Deák
téri építkezés is.
– Olyan helyet kerestek az új
könyvtárépületnek, ami a városközpontban van, jól megközelíthetõ és tágas terek kialakítását teszi
lehetõvé. A Deák tér pont megfelelt ezeknek az elképzeléseknek.
A mostani könyvtár helyén egy
szabadtéri színpad volt akkor, és a
tér sem úgy nézett ki, mint nap-

színvonalas bútorok, a légbefúvásos fûtési rendszer az olvasók
igényeit szolgálták. A felsõ, mintegy 600 négyzetméteres területen
ugyanis az olvasóterem és a szabadpolcos tér került fókuszba.
– Olvasói szempontból valóban
kiváló volt – folytatja az igazgató –,
csak az volt a gond vele, hogy
munkahelyeket nem terveztek bele. Hiába volt az alsó szinten két
párhuzamos raktárrész, annak
egyik felét elvitték az irodák. Az
igazgatóságnak, gazdasági szervnek, módszertani csoportnak,
helyismereti gyûjteménynek, vala-

Kiss Gábor

jainkban. Barokk, neoreneszánsz,
polgári, illetve kisvárosi hangulata
volt a környezetnek. Ide álmodták
meg a modern épület. A színpadot
elbontották, és néhány régi házat
is szanálni kellett a piac felöli oldalon.
Az eredeti elképzelések szerint
már a ’60-as évek elején megépült
volna a könyvtár, ám a megvalósítás kissé elhúzódott; a megyei tanács csak az 1965-tõl kezdõdõ ötéves tervbe illesztette be a projektet. Végül 1967 márciusára elkészült az új, 1200 négyzetméteres,
acélszerkezetes, jórészt üvegfelületû könyvtárépület, mely építészeti szempontból sok dicséretet
kapott. Stílusát és funkcióját tekintve is modernnek számított: a
tágas, világos, letisztult terek,

mint a kötészetnek, raktáraknak
mind-mind hely kellett volna. Szóval az új épület is zsúfolt volt, ráadásul a lapostetõ egy idõ után
mindig beázott a piac felöli oldalon. Folyamatosan javítgattak rajta, de nem lett jobb. Közben az
elektronikai rendszer is kezdett
tönkremenni.
Már 1989-ben volt egy ráépítési terv, de a rekonstrukció a rendszerváltozás miatt elmaradt, hiszen „új” fenntartóhoz került az intézmény. Végül 1992-ben állványozták fel – három évre – az épületet, ami tetõtér-ráépítést kapott.
Kiss Gábor épp ekkor lett az intézmény vezetõje; bemelegítésképpen a felújítási procedúra levezénylése lett az egyik feladata.
– A ráépítésnek hála, megszûnt

a beázás, egy csomó értékes térrel lett gazdagabb a könyvtárépület. Beköltözhettek a külsõ raktárak és a gyermekkönyvtár, megújult a fûtési rendszer és a villamos hálózat, korszerûbb és jobb
helyre költözhetett az igazgatás.
Tény, hogy az építmény elveszítette az eredeti stílusát, de azóta a
Deák tér környéki épületek is anynyit változtak, hogy most egységes hatást kelt az amúgy eklektikus környezet.
A kilencvenes évek óta sok idõ
eltelt, s azóta alulról ázik be a
könyvtár. Emiatt az alsó szint szorulna némi felújításra, és a helyismereti gyûjteményt is szeretnék
méltóbb helyre költöztetni. E célra
a mostani olvasóterembõl választanának le egy részt. Az olvasói
és könyvtárhasználati szokások
amúgy is megváltoztak, már nincs
szükség ekkora méretû kézikönyvtárra.
Az 50. évforduló alkalmából
egy játékos kvízzel várják a betérõket, ezenkívül féláron lehet beiratkozni a könyvtárba. Az épület
múltjáról pedig egy minikiállítás is
megemlékezik; sok, várostörténeti
szempontból is értékes fotóval.

seit ismertette a hallgatósággal.
Mindenekelõtt kiemelte: Luther az
elhíresült akciójával eredetileg
nem új vallást, illetve egyházat
akart létrehozni, hanem a meglévõt szerette volna reformálni. Kísérlete azonban kudarcot vallott (a
pápa, mint eretneket kiközösítette,
V. Károly pedig birodalmi átokkal
sújtotta), így nézetei gyorsan egy
új hit alapjaivá váltak.
Igen, új hit, hiszen a történészek leginkább ezt a kifejezést
használják a 16. század eseményeit kutatva. A korai évtizedekben ugyanis még nem lehet református vagy evangélikus vallásról
beszélni. Ami az évfordulóhoz
kapcsolódó zalai kutatásokat illeti, a Zala Megyei Levéltár munkatársai több mint egy éve dolgoznak már a projekten. Bilkei Irén az
új hit kezdeti, 16. századi elterjedését kutatja a korabeli – latin
nyelvû – dokumentumok alapján.
Mint mondta: munkája során átnézte a levéltár érintett korszakból származó hiteleshelyi okleveleit, valamint a Zala megyei közgyûlési jegyzõkönyvek regesztáit.
Ezeket pedig összevetette a meglévõ szakirodalmakkal. Mint mesélte, a feladat nem könnyû, hiszen sokszor olyan, mint tût keresni a szénakazalban: gyakran
csak egy-egy rövid mondat utalhat a kutatás tárgyára a régi oklevelekben.
Országos viszonylatban az
1530-as évektõl terjedt el fokozatosan a vallás, Dévai Bíró Mátyás
tevékenysége révén. Zalában a
16. század második felében jelent
meg intenzívebben az új hit. Az alföldi vagy a dél-dunántúli megyékkel ellentétben nálunk nem volt
erõs polgárság (mivel nem voltak
szabad királyi városok), így elsõ
körben a nemesi, középnemesi réteg lett az új hit befogadója. Érdekesség az is, hogy már az 1530-as
években volt zalai hallgatója a wittenbergi protestáns egyetemnek,
és a kutatások szerint a 16. század folyamán több zalai fiatal is
járt oda. Tanulmányaikat pedig za-

lai nemesi famíliák támogatták. A
megyében elõbb Kanizsán, majd
Lendván jelentek meg az új hit
központjai, két jeles családhoz, a
Nádasdyakhoz és a Bánffyakhoz
kötõdõen (akik támogattak is
wittenbergben tanuló zalai fiatalokat). Általánosságban is elmondható, hogy a protestantizmus területi határai nagyjából lefedik a nemesi birtokhatárokat.
Zalaegerszeg kicsit más ebbõl
a szempontból, hiszen a mezõváros a veszprémi püspök birtoká-

templom (például a csesztregi) falvizsgálatán jól ki is mutatható,
hogy melyik korban milyen vallási
felekezet használta.
A történész elmondta, hogy a
levéltár õsszel egy nagyszabású
konferenciát is rendez, ahol részletesen tárgyalják majd a protestantizmus zalai évszázadait; a 16.
századtól egészen napjainkig. Az
évforduló jegyében több országos
program zajlik, melyek célja, hogy
a különbözõ korosztályok számára
közelebb hozzák a témát. Ennek

Dr. Bilkei Irén

ban volt, így nem volt arisztokrata,
világi földesura, aki az elõbb említett két városhoz hasonlóan a hit
támogatójává vált volna. Emiatt a
környezõ falvak (Kökényesmindszent, Salomvár, Boncodfölde)
köznemesi birtokosai fogadták be
elõször az új hit eszméit. Zalaegerszegrõl emiatt kevés a 16.
századi adat.
Bilkei Irén munkássága kiterjed
a templomok vizsgálatára is; az új
hit elsõ követõi kezdetben a rossz
állapotú, elhagyatott katolikus
templomokat vették birtokba; átalakítva azok szerkezetét és fõleg
díszítését.
Sok
közülük
a
rekatolizáció után ismét a katolikus híveké lett. Egy-egy ilyen

ÉLÕ

érdekében például rajzfilmsorozat,
valamint lego- és playmobil Luther-figurák is készültek. A nemzeti levéltár „Utazás Wittenbergbe”
címmel országos vetélkedõsorozatot hirdetett felsõsöknek, valamint középiskolásoknak. Ennek
keretében a Zala Megyei Levéltárban is zajlanak tematikus órák.
Az interneten két weboldal
(reformacio.hu és a reformacio.mnl.gov.hu) is foglalkozik a jubileumi év fõbb eseményeivel és
híreivel. A Facebookon pedig egy
lelkész házaspár mûködteti az
„500dayswithluther” oldalt, ahol az
elõbb említett playmobil Luther-figura kalandos utazásait kísérhetik
figyelemmel a követõk.

INTERNETES KÖZVETÍTÉST
KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

bármilyen családi, közösségi eseményrõl, sportrendezvényekrõl,
érdeklõdésre számottartó egyéb összejövetelekrõl!

ÉRDEKLÕDNI: info@zalasport.hu vagy zalasport.hu@gmail.com.
Tel.: 20/480-5968
Referencia: keresse a youtube.com oldalon a zalasport.hu csatornát!
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Városháza
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

MAGASABB VEZETÕ

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidõs (heti 20 óra) közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Az intézmény tevékenységi köre:
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás koordinálása, védõnõi ellátás, ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás mûködtetése.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának koordinálása, szervezése és azok
diagnosztikai és terápiás eszközparkja fejlesztésének irányítása,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzése,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.
Pályázati feltételek:
– a felsõoktatásban szerezhetõ képesítések jegyzékérõl és új képesítések jegyzékbe történõ felvételérõl szóló 139/2015. (VI. 09.) korm.rendelet 2–3. számú mellékletében az orvos- és egészségtudományi, vagy társadalomtudományi képzési területen meghatározott felsõfokú végzettség,
– büntetlen elõélet,
– az egészségügyi vagy a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetõi programot,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– vezetõi gyakorlat esetén az errõl szóló igazolást,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
• a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
• a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
• pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig szól.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 5.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. június 15.
A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani:
írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat)
ÉS
elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.

2017. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2017.
ÁPRILIS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2017. 04. 10.
2017. 04. 11.
2017. 04. 19.
2017. 04. 19.
2017. 04. 19.
2017. 04. 10.
2017. 04. 05.
2017. 04. 10.
2017. 04. 12.
2017. 04. 06.
2017. 04. 06.
2017. 04. 07.
2017. 04. 20.
2017. 04. 10.
2017. 04. 11.
2017. 04. 19.
2017. 04. 19.
2017. 04. 11.
2017. 04. 06.
2017. 04. 06.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady E. Ált. Iskola
Báthory Szakgimnázium
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn.
Ganz–Munkácsy Szakgimn.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László Szakgimnázium

SZEDÉS HELYE
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
7–17 óra
7–17 óra
7–17 óra
11.30–13 óra
7–17 óra
7–17 óra
13–17 óra
7–11.30 óra
7–17 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
10–15 óra
7–17 óra
10–15 óra
10–15 óra

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Báthory-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2017. ÁPRILIS 26. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
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!

2017. ÁPRILIS 14-IG

Szemszögek – A mûvészet sokszínûsége (kiállítás a Móricz
Galériában)
2017. ÁPRILIS 13-IG
Glavák Patrik amatõr természetfotós kiállítása (Keresztury
Dezsõ VMK)
2017. ÁPRILIS 13-IG
Müller Imre festõmûvész kiállítása (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
2017. ÁPRILIS 13-IG
XII. Gyermek és ifjúsági népmûvészeti kiállítás nyugatdunántúli regionális bemutatója (Keresztury Dezsõ VMK,
Gönczi Galéria)
2017. ÁPRILIS 4. 18 ÓRA
Világjáró – India (Keresztury VMK)
2017. ÁPRILIS 4-IG
A „víz világnapja” – kiállítás gyerekek „újrahasznosított”,
kreatív alkotásaiból (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 5.
Mesevarázs – A Madzag Bábszínház Brémai muzsikusok
címû bábelõadása (Keresztury Dezsõ VMK)
2017. ÁPRILIS 5–20.
„Minden, ami nyuszi” címû kiállítás (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 5–6–7–8.
Zalaegerszegi Városi Diáknapok
2017. ÁPRILIS 6.
Dallal, tánccal a húsvét jegyében... – zenés, táncos mulatság
(Göcseji Múzeum)
2017. ÁPRILIS 6–MÁJUS 5.
„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)
2017. ÁPRILIS 7. 18 ÓRA
2017. ÁPRILIS 7. 21 ÓRA
Balaton-koncert (PopUp Café)
2017. ÁPRILIS 7–8.
„Aludj máskor” 24 órás vetélkedõ (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok)
2017. ÁPRILIS 8. 16 ÓRA
Borverseny (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 8.
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar tavaszi koncertje,
kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. ÁPRILIS 8. 19 ÓRA
Halott Pénz-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)
2017. ÁPRILIS 8–9. 14–18 ÓRA
Húsvéti kézmûvesvásár (Art mozi aulája)
2017. ÁPRILIS 9. 15–18 ÓRA
Húsvétváró családi délután (Keresztury Dezsõ VMK)
2017. ÁPRILIS 10. 14–18 ÓRA
Húsvétváró napok, húsvéti játszóház (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 10–11–12.
Zalaegerszegi Egyetemi Napok
2017. ÁPRILIS 11. 8–20 ÓRA
Maratoni versolvasás a költészet napja alkalmából (Díszpinty Gasztro Bár)
2017. ÁPRILIS 11. 11 ÓRA
Mesekönyv-bemutató a költészet napján (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 11. 16 ÓRA
Rendezvény a költészet napja alkalmából (Keresztury Dezsõ
VMK)
Húsvéti forgatag (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 11–12.
2017. ÁPRILIS 12. 17 ÓRA
Tudományos Esték – Dr. Oross Krisztián elõadása (Göcseji
Múzeum, Kisfaludi-terem)
2017. ÁPRILIS 12. 19.00 ÓRA
JAZZSzerda 2016/17 – Talamba Ütõegyüttes és Ibro Fall
djembe mester (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. ÁPRILIS 13. 14–17 ÓRA
Húsvéti játszóház (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)
2017. ÁPRILIS 13. 14–18 ÓRA
Zalaegerszegi helyi termelõi és kézmûvespiac (Piac tér)
2017. ÁPRILIS 13–28. 17 ÓRA
Alma és fája c. kiállítás megnyitója (Apáczai Csere János
Mûvelõdési Központ)
2017. ÁPRILIS 14. 17 ÓRA
Hetedhét varázslat címû zenés gyermekrevü a Dumaszínház
elõadásában (Art mozi)
2017. ÁPRILIS 15. SZOMBAT
Leander Kills-koncert (Club Atlantis)
2017. ÁPRILIS 15-IG
„Rendõrségi baleset-helyszínelés anno” címû kiállítás
(ZMRFK aulája, Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.)
2017. ÁPRILIS 19. 18 ÓRA
Pszicho Est (Keresztury VMK)
2017. ÁPRILIS 19. 20 ÓRA
Rúzsa Magdi-koncert (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2017. ÁPRILIS 20. 14–18 ÓRA
Termelõi vásár (Art mozi aulája)
2017. ÁPRILIS 21. 17 ÓRÁTÓL
Wahorn András Macskanõ és Cicakapitány címû festészeti
bemutatója (Keresztury Dezsõ VMK Gönczi Galériája, május
13-ig)
2017. ÁPRILIS 21. 19.00 ÓRA
Klasszikus bérlet 2016/17 – Vásáry Tamás zongoramûvész
hangversenye, közremûködik a Savaria Szimfonikus
Zenekar (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. ÁPRILIS 22.
Itt az ószeres! – régiségkereskedõk napja, régiségek
seregszemléje (Göcseji Falumúzeum)
2017. ÁPRILIS 22. 14–18 ÓRA
Kertvárosi sárkányosdi (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)
2017. ÁPRILIS 22.
MMA Küzdõsport Gála (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Dupla koncert egy áron – Jónás Vera Experiment- és
2017. ÁPRILIS 22. 21 ÉS 22 ÓRA
Mongooz An The Magnet-koncertek (PopUp Café)
2017. ÁPRILIS 22. SZOMBAT
Junkies-koncert (Club Atlantis)
2017. ÁPRILIS 23-IG
Marokba szõtt mesék – néprajzi kiállítás (Göcseji Múzeum)
2017. ÁPRILIS 24. 14.30 ÓRA
A „Föld napja” (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 24. 18 ÓRA
Ébredezõ(k) programsorozat (Keresztury Dezsõ VMK)
2017. ÁPRILIS 26–MÁJUS 19.
Tollvonások – Kovács Krisztián grafikai kiállításának megnyitója (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. ÁPRILIS 26–MÁJUS 20.
Matéria Társaság gyûjteményes kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. ÁPRILIS 27.
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola koncertje (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. ÁPRILIS 28.
Májusfaállítás (Andráshida, Körmendi úti körforgalom)
2017. ÁPRILIS 28. 17 ÓRA
A Csácsi utcai Általános Iskola 200 éve – Iskolatörténei kiállítás megnyitója és Csácsi csevej: beszélgetés a régi
iskoláról (Izsák-iskola Dús László Galériája)
2017. ÁPRILIS 28–MÁJUS 1.
VI. Pálinka- és Mangalicamajális (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok és Zala Plaza környéke)
2017. ÁPRILIS 30. 17 ÓRA
Májusfaállítás (Izsák-iskola elõtti tér)
2017. ÁPRILIS 30. 18.00–24.00 ÓRA RockMajális (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

LIMLOM-AKCIÓ!
2017. április 18. és 20. (KEDD és CSÜTÖRTÖK)
Lomtalanítás reggel 7 órától
Besenyõ, Botfa
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017. április 14. péntek 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Besenyõ: Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi, Posta, Szövetkezet.
– Botfa: Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Karácsony-hegyi,
Rózsás, Várberki.
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Sport

BRAVÚROS ALAPSZAKASZ UTÁN AZ ERÕVISZONYOKNAK MEGFELELÕEN SZEREPELTEK
ELÕBBRE LÉPNE A ZALAKERÁMIA ZTE KK

 Az alapszakasz utolsó hét fordulójából hatban nyert a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. Remek hajrájának köszönhetõen a felsõházi rájátszásban folytathatja a bajnokságot. A megszerzett ötödik hely azt is jelenti, hogy legrosszabb esetben is
megismétli tavalyi eredményét a ZTE.
– Abszolút elégedett vagyok a
csapat teljesítményével – öszszegzett Bencze Tamás, a csapat
vezetõedzõje. – A tavalyi helyezést megismételni egy új csapattal, ugyanazzal a költségvetéssel,
ehhez szakmailag sokkal több
munka kellett. Idén már nem az a
ZTE lépett pályára, amelyre az ellenfelek az elmúlt évek gyengébb
teljesítménye után rálegyintettek.
Idén már számoltak velünk, és az
ellenfelek jobban készültek ránk.
Ennek ellenére jól szerepeltünk a
csapatok többsége ellen.
– A bajnokság elõtt az 1–8-ba
várták a csapatot, a felsõházi
szerepléssel már most megvan,
a tavalyi ötödik hely…
– Célkitûzésünk reálisnak tûnt,
mivel a bajnokságban az erõviszonyok nagyon kiegyenlítettek
voltak. Az utolsó fordulóig nem lehetett tudni ki kerül az elsõ ötbe.
Egy négymeccses hullámvölgy
után – amibe beletartozott a Magyar Kupa is – a bajnokságban remekül hajráztunk. Az utolsó hét
fordulóban mindössze egyszer
kaptunk ki, úgy, hogy javarészt ellenlábasaink otthonában léptünk
pályára. Ez mindenképpen bravúrnak számít.
– Ha már eljutottak a felsõ-

házba, mivel lennének a továbbiakban elégedettek?
– Az elõttünk lévõ négy csapat
– a Falco, a Szolnok, a Körmend
és az Alba – játékosállománya bõvebb és erõsebb, mint a miénk.
Mindegyiknél maximális számú légiós található, és magyar játékosaik sem rosszak. Nekünk sincsen
szégyenkeznivalónk, bizonyítottuk, hogy ezzel a kerettel is képesek vagyunk jó eredményekre.
Azonban ez nem azt jelenti, hogy
ne tennénk meg mindent, hogy
elõbbre jussunk.
– Már említette az ellenfelek

erõsebb, bõvebb keretét. A ZTEnél pedig a nem éppen bõ keretbõl sérülés miatt Kerpel-Fronius
és Fekete kiesett. Mennyire bírják a heti két mérkõzést?
– Messzebbrõl indulnék. Szezon közben Velkeyt azért engedtük el, mert megvoltunk az alacsonyabb posztokon. Egyébként az a
véleményem, aki menni akar,
menjen. Nehéz olyan játékost motiválni, aki távozni akar. Elengedtük. Az említett két játékos kiesésével ezen a poszton lettünk kevesebben. Elõször úgy láttuk, centerposzton kell erõsítenünk, amint
volt rá lehetõségünk, megléptük.
Késõbb jöttek a sérülések. Erre
nehéz felkészülni. Tavaly a centerposzton voltunk kevesen. Idén itt
nem lesz gondunk. Viszont ha az
alacsonyabb posztokon valaki
megsérülne, akkor az már nagy
gondot jelentene.
– Többen úgy érzik, ha marad
a ZTE jó formája és a csapatot
elkerülik a sérülések, elõreléphet a 4. helyre…
– Ha már idáig eljutottunk megpróbálunk elõbbre lépni, hogy kedvezõbb helyzetbõl várhassuk a
play offot. A negyedik helyre akkor
van esélyünk, ha a hazai mérkõzéseinket hozzuk, és egyet nyerünk
idegenben. Nem lesz egyszerû feladat, de megpróbáljuk. Az alapszakasz harájában mutatott védekezésünk alapján bizakodó vagyok, hogy sikerülhet megszereznünk a 4. helyet.

BELVÁROSI SPORTNAP FELSÕFOKON

 Nehéz jelzõket találni arra a hangulatra, amely pénteken délután
fogadta a látogatókat Zalaegerszegen a belvárosi sportnapon.
Félezernél is több gyermek –
óvodások és iskolások – mozgott,
futott, labdázott, táncolt a küzdõtéren, társaikkal és szüleikkel együtt
csurig megtöltve a Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnokot.
A sportnapon a Petõfi Sándor
és Dózsa György Magyar–Angol

Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola diákjai, valamint a Belvárosi I.
és II. Számú Óvoda ovisai mutatták meg sportszeretetüket, akiket
a küzdõtérrõl köszöntött Vigh
László országgyûlési képviselõ,
hangsúlyozva a mozgás fontosságát. Arra kérte a gyerekeket, hogy

mindennap legalább egy órát
sportoljanak. Balaicz Zoltán polgármester megköszönte a pedagógusoknak a sportnap megszervezését, majd az önkormányzat
nevében 450 milliós felújítást ígért
a Petõfi- és Dózsa-iskoláknak. Az
eseményt Kajári Attila tankerületi
igazgató nyitotta meg.
A közel kétórás esemény az
óvodások atlétikai tornájával kezdõdött, amit az iskolák tanulóinak
sportági bemutatói követtek. A nézõk sport-, mozgásmûvészeti bemutatókban, ovis atlétikai játékokban gyönyörködhettek, végül az
iskolások moderntánc-bemutatóira
került sor.
A szervezõk részérõl Makovecz Tamás iskolaigazgató elmondta, az évtizedekkel ezelõtti
hagyományt folytatva sikerült a
társintézményekkel karöltve megrendezni a sportnapot, amit annál
is inkább fontosnak tartanak, mivel az iskolai diáksport volt és remélhetõen lesz a jövõben is az élsport alapja.

A 7. HELYET MEG AKARJA TARTANI A ZTE NKK

 Befejezõdött az alapszakasz a kosárlabda NB I-ben, a ZTE
NKK nõi együttese az erõviszonyoknak megfelelõen szerepelt. A
megszerzett hetedik hely a valós tudást tükrözi.
– Az alapszakaszban elért hetedik helyezésünk realitás – hangoztatta Gáspár Dávid, a ZTE
NKK vezetõedzõje. – Az elõttünk
végzett hat csapat nálunk komolyabb játékerõt képvisel. Annak
mindenképpen örülök, hogy a mögöttünk lévõ csapatokat egy kivételével biztosan gyõztük le. A
PINKK Pécs elleni hazai vereség
egy baki volt, amit végül korrigáltunk a Cegléd és a PEAC Pécs elleni bravúrral.
– Mint a felnõtteknél debütáló
edzõ, szakmai téren mit sikerült
megvalósítania elképzeléseibõl?
– Kezdõ felnõtt edzõként az
idény elején sok mindent meg
kellett tapasztalnom. Ebben nagy
segítségemre volt Bukics Zsolt
másodedzõ, de mindenki: vezetõk, sõt még a játékosok is segítettek. Támogatásukkal pár hónap alatt sikerült ráhangolódnom
a nõi kosárlabdára. Hogyan kell
beszélni a „gyengébbik nem” képviselõivel, meddig mehetek el, mi
az, amit elbírnak. Letisztultak az
alapelvek, tudjuk, mit várhatunk
egymástól, s 75–80 százalékban
sikerült elképzeléseimet megvalósítani.
– A bajnokság elõtt bíztak a
hatodik helyben, ennek nem
volt realitása?
– Az erõviszonyokat látva valóban nem volt esélyünk a hatodik helyre. Az elõttünk lévõ
csaptok erõsebb játékoskerettel
rendelkeztek. Ehhez több bravúrra lett volna szükségünk.
Akik látták mérkõzéseinket, tapasztalhatták, erõsebb csapat
ellen is becsülttel küzdöttünk, de
a nagyobb tudás elõtt fejet kellett hajtanunk.
– A Magyar Kupa után a rájátszásban is a Sopron jön a elsõ
körben. Egyértelmûen õk az
esélyesei a párharcnak…
– Valóban így van. Becsülettel
felkészülünk, és ha csak pár ponttal kapunk ki tõlük a két mérkõzés
során, az számunkra gyõzelem-

mel ér fel. Netán Egerszegen
megcsípnénk õket, az óriási bravúrnak számítana.
– Miként folytatódik tovább a
rájátszás az elsõ kör után?
– Mi a Diósgyõr–Gyõr vesztesével vagy gyõztesével játszunk.
Bármelyik csapatot kapjuk, erõsebbek nálunk. Természetesen ellenük sem feltartott kézzel lépünk
pályára. A papírforma azt „súgja”,
hogy a 7. helyért mérkõzünk meg
a Vasassal. Itt már mi leszünk az
esélyesebbek, de ez sem lesz
könnyû párharc. A Vasas négy légióssal rendelkezik, az alapszakasz végére nagyon összeálltak.
Célunk megtartani az alapszakaszban elért hetedik helyünket.
Ha netán sikerülne bravúrosan
szerepelnünk, elõbbre lépnünk, az
hab lenne a tortán.
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EURES Információs Fórum
TÉMA:
Tájékoztatás a biztonságos külföldi munkavállalással
kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére

HELYSZÍN:
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÛVELÕDÉSI FELNÕTTKÉPZÉSI KÖZPONT
8790 ZALASZENTGRÓT, BATTHYÁNY U. 9.
GYERMEKKÖNYVTÁRTEREM

Idõpont: 2017. április. 12. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2017. április 10-ig
a Varga.Ildi@zala.gov.hu e-mail címre jelezze!
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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. április 27. Kék zsák: 2017. április 28.
Üveghulladék gyûjtése: április 28. (péntek).
A zöldhulladék szállítása 2017. április 1-tõl heti rendszerességgel.
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

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:
• 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

