
A képviselõjelöltek közül Vigh
László (Fidesz-KDNP) a szavaza-
tok 53,85 százalékát kapta
(29.245) ez mintegy 7 ezerrel
több, mint a 2014-es országgyûlé-
si választáskor. A további szava-
zatok a következõképpen oszla-
nak meg: Benke Richárd (Jobbik)
21,28 százalék (11.557), Góra Ba-
lázs (MSZP-Párbeszéd) 15,30
százalék (8307), dr. Paksy Zoltán
(LMP) 4,8 százalék (2651), Kiss
Ferenc független 2,63 százalék
(1428), Fodor Zsolt (Momentum)
1,41 (764).

A gyõztes Vigh Lászlót az ered-
mények értékelésére kértük. Mint
fogalmazott, meglepte a nagyon
magas részvétel, mivel az elõzetes
méréseik azt mutatták, mintegy
60–65 százaléka megy el a válasz-
tásra jogosult állampolgároknak. 

– Azt tudtuk, hogy a falvakban
magas a részvételi hajlandóság.
Az emberekben félelem van a be-
telepítési kvóta miatt, ezért a biz-
tonságra szavaztak elsõsorban –
mondja Vigh László és hozzáteszi:
– 2002-ben, az akkori kormányvál-
tás után a szocialisták leállították a
fejlesztések egy részét Zalaeger-
szegen. El sem tudom képzelni, mi
lett volna, ha például egy új kor-
mány most leállítaná a tesztpá-
lyaépítést, vagy megtorpannának
a Modern Városok Program  és a
TOP-program által biztosított fej-
lesztések.

– Számomra a gyõzelem nem
egzisztenciális kérdés. Négy évig
keményen dolgoztunk, tisztessé-
gesen, becsületesen végeztük a
munkánkat, és ha ezek után az
emberek nem kérték volna tovább

a folytatást, akkor mi értelme lett
volna a sok-sok munkának. Én
azért vagyok, hogy segítsek az
embereknek a munkahelyterem-
tésben, a lakásépítésben, az in-
tézmények felújításában – fogal-
mazott Vigh László.

– AL –

A Mártírok útján már elkészült
az új 16 lakásos társasház az egy-
kori Color ruhaipari vállalat helyén.
A mögötte lévõ területen, a volt
Zalakerámia gyártelep helyén há-
rom társasház épül jelenleg, a
Color II. Lakóparkban 32 új lakást,
míg a Kerámia Lakópark két tár-
sasházában 34 új lakást vehetnek
birtokba a tulajdonosok. A sajtótájé-
koztatón Balaicz Zoltán polgármes-
ter elmondta, hogy az önkormány-
zat új utcával és parkolóhelyekkel a
lakókörnyezetet kívánja barátsá-
gossá és komfortossá tenni. A tár-
sasházak között létesítenek egy
parkosított övezetet is, melyet gya-
logos és kerékpáros sétány köt ös-
sze a szintén megújuló Vizslapark-
kal. Ez utóbbi beruházás keretében
bõvítik a Vizsla-árok csapadékcsa-
tornáját, ami gátat szab majd az
esõvizes elöntéseknek. 

Mindemellett megkezdték a
Rákóczi utcai keresztezõdés felõl
az Arany János utca szennyvízve-
zeték-rendszerének rekonstruk-
cióját, amit négy ütemben végez-
nek el. Ez 227 millió forintba, az
összekötõ út 131 millió forintba, a
Vizsla-árok rekonstrukciója 230
millió forintba, míg a Vizslapark re-
konstrukciója 230 millió forintba
kerül, ami összesen 818 millió fo-
rintos fejlesztés megvalósítását je-
lenti. A polgármester kiemelte,
hogy ezáltal és az épülõ társashá-
zakkal együtt egy új, korszerû la-
kónegyed jön létre a belvárosban.
Továbbá hangsúlyozta, hogy a vá-
ros gazdaságának fejlõdése ked-
vezõen hat a lakásépítésekre,
melynek köszönhetõen 2015-tõl
közel 500-ra tehetõ az új vagy
épülõ otthonok száma a városban.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, hogy újabb lakásokra és szál-

láshelyekre lesz szükség, mert a
jármûipari tesztpálya és az ott zaj-
ló kutatás-fejlesztési tevékenység
sokakat vonz majd, melynek révén
Zalaegerszeg a konferenciák vá-
rosa lehet. Kiemelte továbbá, hogy
a városban zajló sok építkezés bi-
zonyítja, hogy az önkormányzat jól
használja fel az állami forrásokat,
melynek egyik szép példája az
egykori Zóna épület felújítása.

Bali Zoltán, a városrész önkor-
mányzati képviselõje mintaértékû
rehabilitációnak nevezte az új la-
kónegyed létrejöttét segítõ a beru-
házássorozatot, ami a közös
összefogás, valamint az önkor-
mányzati és állami források gon-
dos felhasználásának eredménye.
Mindebbõl a zalai vállalkozások is
kiveszik részüket, mondta, hozzá-
téve azt, hogy áprilisban a Vizsla-
park rekonstrukciójával kapcsola-
tos közbeszerzési eljárás sikerrel
zárulhat, így annak a munkálatai is
megkezdõdhetnek.

A 200 méter hosszú, 6,5 méter
szélességû Kerámia utca 2018 de-
cemberére készül el.
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A helyi érték

A közmûépítési munkákkal megkezdõdött az Arany János utca
és a Mártírok útja közötti átkötõút létesítése, Zalaegerszegen. A
Kerámia utca nevet viselõ új kétsávos út az épülõ belvárosi lakó-
negyed megközelítését szolgálja, amellett, hogy biztosítja a két
régebbi utca közötti összeköttetést is.

60 ÉVES
AZ ART MOZI

Retró filmnappal ünnepelte az
Art mozi a hatvanadik születés-
napját. A Széchenyi téri épületet
1958. április 4-én adták át a kö-
zönségnek. Aznap egy görög
filmet (Akiknek meg kell halnia)
láthattak elsõként a nézõk az
újonnan nyílt Ady moziban.

– pet –

Ezt a filmet ugyan nem mutatták
be a szombati születésnap alkal-
mából, ám a Retró-nap jegyében
mûsorra került néhány filmtörténeti
alkotás. Például Chaplin Modern
idõk címû, 1936-ban készült vígjá-
téka, és az 1968-as, Kubric ren-
dezte 2001 Ûrodüszszeia. Az ün-
nepi délelõttön a régi filmek kap-
csán megannyi nosztalgikus él-
mény is elõkerült. Így a bejárat
elõtt kígyózó sorok, a mozi mögöt-
ti sarkon áruló pattogatottkukorica-
árus, na és a diákoknak szóló, nyá-
ri matiné elõadások. Ahol a jegyek
mellé néhány színészportrét is be-
gyûjthettek a fiatalok.

(Folytatás az 5. oldalon.)

FÖLÉNYES FIDESZ-GYÕZELEM
VIGH LÁSZLÓ 7 EZER SZAVAZATTAL KAPOTT TÖBBET

Öröm a zalaegerszegi Fidesz-irodán.

A Zala 1-es számú választókerületben (Zalaegerszeg központú)
a 73 ezer 991 választásra jogosult állampolgár közül 54 ezer 741
adott le érvényes szavazatot, 430-an pedig érvénytelent. A rész-
vétel a választókerületben 74 százalékos volt.



Több hetes leállás után újra
mûködik a zalaegerszegi autó-
busz-állomáson kihelyezett di-
gitális kijelzõ tábla. 

Lapunk kérdésére az Észak-
nyugat-magyarországi Közlekedé-
si Központ Zrt. kommunikációs
munkatársa, Hegedüs-Kuti Piros-
ka elmondta, március 19-én veze-
tékszakadás miatt állt le a rend-
szer, mely hiba javítását azonnal
megrendelték. Több hét szünet
után, április 4-tõl újra él a digitális
menetrend. Így az utasok újra
percre pontos információval ren-
delkeznek a járatok indulásával
kapcsolatban. S e néhány hét
alatt, amíg reménykedve pillant-
gattunk a kijelzõre, tudatosult,
mennyire megszoktuk ezt a hasz-
nos, pontos és kényelmes techni-
kai eszközt.

A fiatalkorú elleni büntetõeljá-
rásban ülnökként kizárólag peda-
gógus, pszichológus vagy család-,
gyermek- és ifjúságvédelmi szol-
gálatban dolgozó személy vehet
részt. Az Országos Bírósági Hiva-
tal elnöke határozatában állapítot-
ta meg, hogy melyik választó
szerv, melyik bírósághoz hány ül-
nököt választ. E határozat szerint
a megyei jogú város önkormány-
zata egy pedagógus ülnököt vá-
laszt a Zalaegerszegi Törvény-
székhez.

Általános feltétel szerint ülnök-
nek az a 30. évét betöltõ magyar
állampolgár választható, aki bün-

tetlen elõéletû, nem áll a cselekvõ-
képességét érintõ gondnokság ha-
tálya alatt. Az ülnök nem lehet tag-
ja pártnak, és politikai tevékenysé-
get sem folytathat. Nem tartozik
politikai tevékenységnek a munka-
vállalói-szakmai, érdekvédelmi
szervezetben való részvétel.

A városi képviselõ-testület leg-
utóbbi ülésén Domján Edit Tímeát
a Zalaegerszegi Törvényszékhez
fiatalkorúak büntetõügyeiben eljá-
ró pedagógus ülnöknek megvá-
lasztotta. Személyét a Petõfi Sán-
dor és Dózsa György Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola tantestülete jelölte.
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TAVASZI KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val

INGYENES ELMÉLET  – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

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

IDÕPONT: ÁPRILIS 16. (hétfõ) és ÁPRILIS 18. (szerda) 15.00 óra

NYÁRI, GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

JÚNIUS 11. és 18. (hétfõ) 15.00 óra
RÉSZLETFIZETÉS!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

Meghívó
ÁPRILIS 16-ÁN, HÉTFÕN

17 ÓRAKOR
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

VENDÉGE

DR. ALOTTI NASRI
SZÍVSEBÉSZ,

OSZTÁLYVEZETÕ FÕORVOS

SZERETETTEL VÁRJÁK
AZ ÉRDEKLÕDÕKET!

ÜLNÖKÖT VÁLASZTOTTAK
FIATALKORÚ ELLENI BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

Július elsején lép életbe az a büntetõeljárásról szóló törvény,
mely megváltoztatja a fiatalkorúak elleni büntetõeljárásban részt
vevõ ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat.

ISMÉT MÛKÖDIK A DIGITÁLIS TÁBLA

Együttmûködési megállapodást köt az önkormányzat a Zala Megyei
Sportszövetségek Egyesületével. Vállalkozási szerzõdést írnak alá a
Zalavíz Zrt.-vel a 2018. évi víziközmû-felújítási és -pótlási tervben elfo-
gadott egyes munkákra. A képviselõk tájékoztatást kapnak a Beszer-
zési Testület 2017. évi munkájáról, valamint a katasztrófavédelmi kiren-
deltség és a tûzoltó parancsnokság múlt évi tevékenységérõl.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a város elõkészített
egy 1,5 milliárd forintos infrastruk-

túra-fejlesztési csomagot, mely-
nek forrását a kormány biztosítja.
A csomag révén a Vállalkozói Alap
fejlesztéseivel együtt 29 helyszí-
nen valósulhatnak meg beruházá-
sok idén, így a Keresztury VMK,
valamint a sportcsarnok elõtti tér
átépítése, valamint a már megkez-
dett új átkötõút az Arany János és
a Mártírok útja között. A városré-

szeket érintõen többek között
megújul a ságodi Telekalja utca, a
páterdombi Kinizsi utca, a zala-
besenyõi Csörge utca, a Csácsi út
burkolata, valamint a kertvárosi

Mátyás király utca. Új parkolókat
építenek a Páterdombon, és két
helyszínen a Kertvárosban. A Vál-
lalkozói Alapból egyebek mellett
kerékpárutat építenek a Berzsenyi
úton a Ganzeg Kft. telephelyének
megközelítése érdekében, továb-
bá buszfordulót az Egervári úton a
Schneider Electric Kft. közelében.
Ezenfelül megújul az Andráshida

utca 22 millió forintból, és 45 millió
forintból elkészül a Szenterzsébet-
hegyi út felújításának elsõ üteme. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos méltatta,
hogy a kormány támogatásával
olyan infrastrukturális beruházá-
sok valósulhatnak meg Zalaeger-
szegen, melyek az itt élõket szol-
gálják. Sümegi László önkormány-
zati képviselõ köszönetét fejezte ki

a városvezetésnek,
hogy körzetében több
út is megújulhat, illetve
új járda épülhet az Új-
hegyi úton, melyre az
ott élõk már régóta
vártak. Horváth Tiha-
mér, a kivitelezõ
Horváth-Ép Kft. ügyve-
zetõ igazgatója szin-
tén köszönetet mon-
dott, hogy több építke-
zésnek lehetnek ré-
szesei a városban,
mely megélhetést biz-
tosít a vállalkozás
mintegy 150 dolgozó-
jának. A munkákat ha-
táridõre és jó minõ-
ségben fogják elvé-

gezni – a bruttó 67 millió forintos
költségvetésû Újhegyi úti járda
építését június 30-ára.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
A városi közgyûlés csütörtöki ülésén várhatóan 25 napirend

szerepel. Többek között módosítják a város településszerkezeti
tervérõl és az építési szabályzatról szóló önkormányzati ren-
deletet.

JÁRDA ÉPÜL AZ ÚJHEGYI ÚTON
ÖSSZESEN 29 HELYSZÍNEN ÚJULNAK MEG A JÁRDÁK ÉS AZ UTAK

Az Újhegyi út keleti oldalán a zárt csapadékcsatorna kiépítésé-
vel megkezdõdött a 420 méter hosszúságú új járda létesítése. A
vorhotai városrész egyike annak a 29 érintett zalaegerszegi hely-
színnek, ahol idén út- és járdafejlesztések indulnak el, melyrõl
sajtótájékoztató keretében számoltak be. 

Fazekas Zsolt, az Euronics
Mûszaki Áruházlánc alapító tulaj-
donosa és ügyvezetõ igazgatója
az ünnepélyes megnyitón el-
mondta, hogy büszkeséggel tölti
el õket, hogy elsõ zalaegerszegi
üzletük megnyitása óta folyamato-
san fejlõdnek, és idén tavasszal
ismét megújultak. Nemcsak új
helyre költöztek, hanem Shop in
Shop élményszigetekkel, okosott-
hon bemutatóval és VR-szigettel
is színesebbé tették kínálatukat.
Az új szaküzletben az Euronics
szakértõ értékesítõi folyamatosan
várják a vásárlókat, ahol innovatív
tv-falak, kávészigetek, valamint iz-
galmas elektronikai eszközök,

például drón, segway vagy robot-
porszívó is megtalálható. A nyitási
akciók számos termékkategóriát
érintenek, ezért igazán érdemes
ellátogatni az új üzletbe.

Balaicz Zoltán polgármester azt
fûzte hozzá, hogy a városban több
mint 20 éve jelen lévõ Euronics
vezetésében jól együttmûködõ
partnert ismerhettek meg, ezért is
adott meg az önkormányzat min-
den segítséget az új szaküzlet lé-
tesítéséhez.  Mint mondta, az,
hogy ez a harmadik hely, nem hát-
rány, hanem elõny, hiszen egy fo-
lyamatosan fejlõdõ vállalkozásról
van szó, amely megyei szinten
számíthat a vásárlók érdeklõdé-
sére.

MEGNYÍLT AZ EURONICS

ÚJ SZAKÜZLETE
Megnyílt az Euronics új szaküzlete a Balatoni út 3. szám alatt,

ahol több mint 15 ezer termék vár mostantól mindenkit közel 800
négyzetméteren.



– Antal Lívia –

Szijjártó Péter azzal kezdte,
hogy a világgazdaságban új idõ-
számítás kezdõdött a modern kori
ipari forradalommal, melynek
zászlóshajója az autóipar. Ebbe az
új korszakba nevezett be Magyar-
ország is, amelyben õrült verseny
zajlik az ezt szolgáló új beruházá-
sokért, a nagyvállalatok bizal-
máért. Mint mondta, hazánk eb-
ben a versenyben az elmúlt évben
komoly sikereket ért el. Ehhez
szavai szerint arra volt szükség,
hogy Magyarországon legyenek

Európa legalacsonyabb adói, to-
vábbá, hogy a mûszaki, informati-
kai, matematikai képzés erõsíté-
sével strukturálisan átalakítsák a
felsõoktatást, bevezessék a német
mintájú szakképzési rendszert, va-
lamint létrehozzák Európa legru-
galmasabb munkajogi szabályo-
zását.

Hangsúlyozta, hogy a több mint
175 ezer embert foglalkoztató
autóipar kiemelt jelentõségû Ma-
gyarország számára, hiszen a tel-
jes ipari kibocsátás 28,8 százaléka
innét származik. A hazánkban
gyártott autóipari termékek 91,8
százaléka exportra kerül. Termelé-
si értéke – többek között a Flex
autóipari tevékenységének kö-
szönhetõen – 2017-ben minden
korábbi rekordot megdöntve meg-
haladta a 8 ezer milliárd forintot,
és idén januárban is 10 százalé-
kos növekedést mutatott.

A Flex zalaegerszegi bõvítésé-
rõl elmondta, hogy az amerikai
vállalkozás 3 milliárd forintból építi
fel új üzemcsarnokát, amely költ-
séghez a magyar kormány 769

millió forintos vissza nem térítendõ
támogatást nyújtott. A beruházás-
sal a cég az autóipari szegmens-
ben a legmodernebb felületszere-
lési technológiát telepíti Zalaeger-
szegre, amellyel hozzájárul a ma-
gyar autóipar beszállítói kapacitá-
sának bõvítéséhez.

Lang János, a Flex európai és
amerikai vállalatainak alelnöke el-
mondta, 2015-ben Flextronics-ról
Flex-re változtatták a nevüket, ami
egyben a cég teljes újrapozícioná-
lását is jelentette, hiszen teljes ter-
mék-életciklust kínálnak vevõik-
nek. Mint mondta, hihetetlen forra-

dalmi változások jönnek az autó-
ipari szegmensben, melyek a
szakértõk szerint jelentõsebbek
lesznek az elkövetkezõ 5–10 év-
ben, mint az elmúlt 50 évben. A
Flex ezeknek a változásoknak az
innováció révén katalizátora kíván
lenni, hiszen olyan megoldásokat
tud kínálni, melyek hozzájárulnak
az autonóm és az elektromos jár-
mûvek sikerességéhez. A Flex be-
szállítóként 16 országban 34 te-

lephelyen gyárt autóipari alkatré-
szeket, több mint 450 autótípus-
hoz. Magyarországon 25 éve van
jelen, az ország ma már a legna-
gyobb európai gyártóbázisa –
emelte ki.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy fogal-
mazott, hogy a Zalaegerszegen
több mint háromezer embert fog-
lalkoztató cég jól beleillik abba az
innovációs környezetbe, amit a
jármûipari tesztpálya jelent. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere érdeklõdésünkre
elmondta, hogy az Edelmann
nyomdai konszern, az Ada bútor-
ipari cég, és a helyi Zalaco sütõ-
ipari vállalkozás új üzemcsarno-
kok építésébe kezdenek idén. A
Flex mostani bejelentésével szá-
molva a négy vállalat összesen
12,7 milliárd forintos beruházást

hajt végre Zalaegersze-
gen, 400 új munkahe-
lyet teremtve. Mindezt a
kormány közel 2,9 mil-
liárd forintos állami tá-
mogatással segíti.

Délután Szijjártó Pé-
ter és Vigh László meg-
tekintette a jármûipari
próbapályát. A külgaz-
dasági és külügymi-
niszter azt hangsúlyoz-
ta, hogy az új autóipari
korszak legfontosabb
eleme a 2020 elejére
elkészülõ zalaegersze-
gi tesztpálya, amely
Európában egyedülálló
tesztkörnyezetet bizto-
sít, nemcsak városi és
közúti viszonylatban,
hanem Ausztriával és

Szlovéniával való megállapodás
szerint a határon átnyúlóan is. Ki-
emelte, hogy az önvezetõ és elekt-
romos autók fejlesztésében érde-
kelt legnagyobb német vállalatok,
mint a Bosch, a Continental vagy a
Thyssen-Krupp már jelen van Ma-
gyarországon. Jelenleg 150 veze-
tõ autógyártóval, alkatrész-beszál-
lítóval és informatikai céggel foly-
tatnak tárgyalásokat a tesztpálya
igénybevételérõl.

3Aktuális

– liv –

Példamutató együttmûködés
eredményeként újulhatott meg a
helyi védettség alatt álló épület,
melynek emeletére a kormányhi-
vatal agrár- és vidékfejlesztést tá-
mogató fõosztályát költöztették
be. Köszöntõjében dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott elmondta,
hogy a beruházás 410 millió 370
ezer forintba került, melybõl 364
millió 831 ezer forint hazai forrás,
míg 45 millió 500 ezer forint uniós
támogatás. Ez utóbbi a kormány-
ablak kialakítását szolgálta, ahol
öt munkaállomás, egy fotófülke,
valamint az agrár fõosztály ügyfél-
szolgálata található. A 607 négy-
zetméter alapterületû épületben
az átadás napjával 55 állami tiszt-
viselõ kezdte meg munkáját, közü-
lük tízen a kormányablak munka-
társai. A kormánymegbízott azt

hangsúlyozta, hogy kötelesség
megóvni az épített örökséget,
ahogy a természeti környezetet is.
A városi kormányhivatalok energe-
tikai korszerûsítésével ennek a kí-
vánalomnak igyekeztek eleget
tenni.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy az épület megmenté-
sével a bontásnál sokkal nagyobb
feladatot vállaltak fel, ami egysze-
rûbb lett volna. Mint mondta, ez a
vidék szentélye, mert ide az egész
megyébõl jönnek a gazdák, töb-
bek között a földalapú támogatási
kérelmeiket benyújtva. A város
második kormányablakával pedig
valamennyi állampolgár ügyinté-
zési lehetõségei bõvülnek.

Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy Zalaegerszeg más
városokkal szemben kevésbé sze-
rencsés az épített örökségek te-

kintetében, ezért rendkívül fontos
a megmaradt régi épületek meg-
óvása, felújítása. Felidézte, hogy a
város másfél évtizeden át hiába
próbálkozott a Zóna eladásával,
így visszaadta állami tulajdonba.
Ez a lépés vezetett ugyanis ahhoz,
hogy a kormány a szándékot se-
gítve, forrást rendelt a felújításhoz.
A polgármester végül köszönetét
fejezte ki a város és a megye ve-
zetõinek, hogy egy akarattal álltak
az ügy mellé. 

Az átadáson dr. Burján Ri-
chárd, a kivitelezõ cég vezérigaz-
gatója jelentette készre a beruhá-
zást. Ezt követõen a jelenlévõk
megtekintették a korhû módon fel-
újított épületet, melynek érdekes-
sége, hogy a legfelsõ emeleten
meghagyták az eredeti tetõgeren-
dákat. 

KORMÁNYABLAKKÉNT ÉL TOVÁBB
ÁTADTÁK A ZÓNA FELÚJÍTOTT ÉPÜLETÉT

A sarki bejáratot megszüntették, felette azonban meghagyták
az eredeti Zóna feliratot, emlékeztetve a felújított mûemlék épület
egykori funkciójára. Átadásával egy új korszak vette kezdetét, hi-
szen földszintjén megnyílt Zalaegerszeg második kormányabla-
ka, ahová a Munkácsy utca felõli kapun lehet betérni. 

ÉPÜL A FLEX ÚJ ÜZEMCSARNOKA
TOVÁBB ERÕSÖDIK ZALAEGERSZEG AZ AUTÓIPARI SZEGMENSBEN
Új, 2100 négyzetméteres iparcsarnokot épít a Flex a Zrínyi ut-

cai telephelyét bõvítve, hogy az autóipari szegmensben nagyobb
piaci részesedést érjen el. A mintegy 3 milliárd forintos beruhá-
zással 100 új munkahelyet teremt Zalaegerszegen. A bejelentésre
a város Dísztermében került sor a külgazdasági és külügyminisz-
ter jelenlétében.

Lang János és Szijjártó Péter

Peugeot motorkerékpár (50
ccm) keveset futott, jó
állapotban eladó. 

Érdeklõdni:
06-20/335-2002



4 Kitekintõ

– Bánfi Kati –

Szeptemberben az egyik leg-
nagyobb nemzetközi orgonaver-
seny elsõ helyezettje és különdíja-
sa lett Kalinyingrádban. Sûrû kon-
certprogramja van, szinte minden
hónapban más országban koncer-
tezik. Nauratyill Zita orgonamû-
vésszel beszélgettünk rövid tava-
szi pihenõjén, idehaza. 

– Hatéves koromtól tanulok ze-
nét, elsõ tanárom Serfõzõné Már-
ta néni volt, neki nagyon sokat kö-
szönhetek. Zongorával kezdtem,
10 évesen egy nemzetközi ver-
seny második helyezettje lettem.
Nem mondom, hogy ez döntötte el
végül a dolgot, de nagyban befo-
lyásolta. Onnan aztán annyira a
zene irányába mentem, hogy nem
is tudom, mi más pályát választ-
hattam volna. A gyakorlást sosem
éreztem áldozatnak, csak jó be-
fektetésnek. Hiszem, hogy a ke-
mény munka kifizetõdik, hogy gya-
korolni kell és kihasználni a lehetõ-
ségeket, nem elmenni mellette.

– Nagyon fiatalon kellett eze-
ket az elveket vallanod.

– Nem mondom, hogy 14 éve-
sen könnyû volt Pestre menni ta-
nulni, de miután Nyíregyházán az
Országos zeneiskolai zongoraver-
senyen elsõ lettem, tudtam, hogy
ez lesz a következõ lépés. Minden
reggel fél hatkor keltem, hattól
nyolcig gyakoroltam, iskolai órák
után szintén gyakoroltam néhány

órát. Ha most kellene reggel hat-
kor kelni, azt már nehezebben ten-
ném – mondja nevetve.

– Naponta mennyi idõt vesz
igénybe a gyakorlás?

– Nem tudok nyolc órát egyben
gyakorolni, ahogy sokan teszik. In-
kább két órákat koncentráltan ját-
szom, és közben valami mással is
foglalkozom.

– Jut idõ másra?
– Nem igazán. Általános iskolá-

sokat tanítok zongorázni, mellette
tanulok és koncertezem. Bár mos-
tanában inkább csak pihenésül
néha absztrakt képeket festege-
tek, legfrissebb zenei kalandom
pedig, hogy elkezdtem éneket ta-

nulni. Úgy gondolom, hogy minél
több oldalról ismerem meg a ze-
nét, minél nagyobb rálátásom van
az adott mûre, annál jobban tudok

orgonálni.
– Mitõl tud valaki jól,

vagy éppen a legjobban or-
gonálni?

– Ezt igazából a közönség
dönti el. Mennyire tudom õket
lekötni, értéket átadni. Én
igyekszem szívvel és ésszel
játszani. Mindkettõ fontos.

– Lámpaláz?
– Egy kis drukk van. A fel-

lépés elõtt egy kis idõre van
szükségem, amikor senki
sem zavar, felkészítem ma-
gam. Aztán kimegyek és ját-
szom, de ez már hosszú
évek munkájának eredmé-
nye, a gyakorlás során épí-
tem fel a darabot.

– Fejbõl játszol? Elõírás
ez?
– Nem elõírás, de nagyobb

szabadságot ad, mint a kottát fi-
gyelni. A zongoradarabokat mind
fejbõl adom elõ, az orgonálás so-
rán eddig gyakrabban játszottam
kottából, hiszen ott bonyolultabb a
kottakép, de a jövõben törekszem
majd minél inkább kotta nélkül
koncertezni. Ez egy nagy kihívás,
alázat és sok munka kell hozzá.

– Sosem blokkoltál le?
– De egyszer igen, 14 évesen.

Elfelejtettem egy egész oldalt. En-
nél rosszabbat el sem tudtam kép-
zelni. Nem tudtam hova tenni ezt a
helyzetet, de ezután tanultam meg
másképp memorizálni a darabo-
kat, hogy ez még egyszer ne for-
dulhasson elõ. 

– Amikor külföldön turnézol,
van idõd turistáskodni is?

– Általában nem, valójában
csak a koncerttermet és szállást
látom, ezt egyébként nagyon saj-
nálom, szeretnék a jövõben vál-
toztatni ezen.

– Pihenés?
– Most pihenek, itthon nem

gyakorlok – utal a húsvéti hazalá-
togatásra – családi körben va-
gyok. 

A szüleimnek nagyon sokat kö-
szönhetek mindig támogatták a
terveimet, ahogy a kiváló taná-
raimnak – Zalaegerszegen Serfõ-
zõ Józsefné, Heizer Zsófia, Buda-
pesten a konziban és a Zeneaka-
démián Eckhardt Gábor, Hargitai
Imre, Elekes Zsuzsa, Fassang
László, Pálúr János, Bécsben
Otto Probst – is örök hálával tarto-
zom. A húgommal – aki hegedû-
mûvész – is ilyenkor, itthon tudok
találkozni, õ Salzburgban él és ta-
nul.

– Vannak bolondos huszon-
éves dolgaid is?

– A középiskolától fogva ze-
nész körben élek, az ismerõseim
99 százaléka is zenész. Nem
szoktam buliba járni, diszkóban
még egyszer sem voltam, inkább a
baráti társaságot szeretem né-
hány órára. 

– Maximalista vagy?
– Maximálisan.
– Kedvenc zeneszerzõ, pél-

dakép?
– Inkább kedvenc zenei korsza-

kom van, a francia romantika és a
XX. század zenéje, mindkét hang-
szerem esetében. Részben példa-
képem pedig Olivier Latry, francia
orgonamûvész, akinek a könnyed-
sége, természetes játékmódja tet-
szik, de a gyakorlatban, a hétköz-
napokban, professzorom, Martin
Haselböck is igazi példakép, éle-
tem legjobb választása volt, embe-
rileg és szakmailag is pályafutá-
som eddigi csúcsára vezetett. Ez-
zel együtt nem szeretnék senkit
utánozni, hanem a saját utamat
járni.

AZ ORGONA BÛVÖLETÉBEN
NAURATYILL ZITA MESTERFOKOZATÉRT TANUL BÉCSBEN
Az egész élete a zene körül forog. Tízévesen már nemzetközi

verseny második helyezettje volt, kitüntetéssel diplomázott mind
zongora mind orgona szakon, jelenleg a mesterfokozat megszer-
zéséért tanul Bécsben. 

Nauratyill Zita



– pánczélPetra –

Jó, de ez Amerikában történt –
gondolhatnánk. Ráadásul azóta
Mark Zuckerberg (a legnagyobb
közösségi média tulajdonosa) el-
nézést kért, kizárta a szervereirõl
az adatközvetítõ céget, és szigo-
rúbb adatvédelmi szabályozásra
tett ígéretet. Persze ettõl még ki
vagyunk szolgáltatva az online kö-
zeg veszélyeinek, s nem is gon-
dolnánk, hogy az általunk használt
– letölthetõ – alkalmazások, vagy
a népszerû közösségi oldalak
mennyi információt (személyes
adatot) tárolnak rólunk. Függetle-
nül attól, hogy a világ melyik ré-
szén élünk.

Mit tehetünk, hogy kevésbé le-
gyünk célpontjai az „adatlesõk-
nek”, „adattolvajoknak”? Errõl kér-
deztük Joós Attila infokommu-
nikációs szakembert. Elsõre provo-
katív választ kapunk: az átlag fel-
használó úgy tud a legjobban vé-
dekezni, ha leiratkozik a
Facebookról. El sem tudjuk képzel-
ni ugyanis, hogy mennyiféle adatot
kezelnek rólunk, fõleg amióta az
okostelefonok megjelentek. Ma-
napság az adat az új olaj; vagyis a
nagy mennyiségû adatnak (big

data) óriási értéke
van, és bizonyos
cégeknek óriási
bevételeket hoz-
hat az ezekkel va-
ló visszaélés.

– Telefonálás-
ra, csetelésre,
böngészésre, vá-
sárlásra is hasz-
náljuk többek kö-
zött a készüléke-
ket, miközben be-
jelentkezünk min-
denféle közösségi
felületre, többek
között a Face-
bookra. A telefon
által szinte bármi
megtudható ró-
lunk; a hívásada-
taink, hogy merre
járunk, sõt akár a napi szokásaink,
vallási hovatartozásunk, politikai
nézeteink is nyomon követhetõk.
Az amerikai botrány jó példa arra,
hogy hogyan lehet a közösségi ol-
dal „közvetítésével” politikai mani-
pulációra felhasználni az emberek-
rõl gyûjtött adatokat, illetve hogyan
lehet célirányos kereskedelmi rek-
lámokkal bombázni a gyanútlan
felhasználókat.

A szakember szerint az örömte-
li, hogy májusban hatályba lép Ma-
gyarországon az új adatvédelmi
törvény, mely bünteti, ha például
valamely cég egy-egy személyrõl
virtuális profilt készít, ha valaki
nagy mennyiségû adatot tárol,

vagy egészségügyi adatokkal él
vissza.

– Nyilván a mai korban nehe-
zen kivitelezhetõ az, amit az elején
mondtam, hogy szüntessük meg a
virtuális életünket, és töröljük ma-
gunkat bizonyos oldalakról. De
sokkal tudatosabbnak és óvato-
sabbnak kellene lennünk, hiszen
néhány beállítással, vagy az adott
oldalak adatvédelmi szabályainak

precízebb átolvasásával sok kelle-
metlenségtõl megóvhatjuk magun-
kat. Sõt, a Facebook esetében azt
is tudjuk valamelyest befolyásolni,
hogy ki mennyit „lásson” belõlünk,
s a mi hírfolyamunkban milyen tar-
talmak jelenjenek meg elsõként. A
kamuoldalak, bulvárhírek óriási
nagy számban árasztják el a felü-
letet, ami megint csak alkalmas
manipulációra. Ezek ellen pedig
szintén lehet tenni. Érdemes tehát
a beállítások menüpontot alaposan
tanulmányozni – folytatta.

Pláne, mert a Facebook annak
ellenére, hogy elvileg a másokkal

való kapcsolatainkat,
kapcsolatépítésünket
szolgálja, mégiscsak egy
hirdetési portál. Amivel
sokan sokat keresnek.
Az majd ezután derül ki,
hogy a legutóbbi újítás –
hogy egy-egy bejegyzés
esetében nem a lájkokat,
hanem a kommenteket
részesíti elõnyben a
rendszer – mennyire
kedvez pont a közösségi
kapcsolatok erõsödésé-
nek. Hiszen a hozzászó-
lások többsége nem ép-
pen pozitív; ami sokszor
veszekedést, sõt szemé-
lyeskedést generál.

Az online szereplé-
sünkkel egy új jelenség is
megjelent: Joós Attila

úgy látja, hogy az intelligencia nem
feltétlenül jár együtt azzal, hogy
valaki a virtuális közegben is intel-
ligensen mozog. Az idõsebb kor-
osztálynak bõven van mit tanulnia
az online jelenlétrõl és a közösségi
médiumok megfelelõ használatá-
ról. Míg a fiatalokkal (fõleg a digitá-
lis bennszülött korosztállyal) meg
azt kellene megértetni, hogy az
online világon túl is van élet. Nem
kell mindig virtuálisan jelen lenni.
Annál is inkább, mert minél aktí-
vabb valaki a közösségi médiában,
minél kevesebb az offline állapot-
ban eltöltött ideje, annál több ada-
tot szolgáltat magáról.

– Jó lenne, ha kialakulna a kul-
túrája annak, hogy miképp viselke-
dünk felhasználóként, és miképp
tartalomszolgáltatóként. Fontos
volna, hogy minden iskolában le-
gyen média- és infokommuniká-
ciós oktatás, mert az alapok elsajá-
títását kiskorban célszerû elkezde-
ni. A mai gyerekek ugyanis már
okostelefonnal a kezükben nõnek
fel. A minõségibb tartalomszolgál-
tatást pedig talán az szolgálná a
legjobban, ha megjelennének a fi-
zetõs online tartalmak.

A szakember hozzátette: meg-
úszni nem lehet, hogy adatokat
szolgáltassunk magunkról, ám
okos használattal ki lehet építeni
védelmi vonalakat. 

5Kultúra

– B. K. –

Éppen a Hevesi Sándor Szín-
ház egyik elõadására vitte tanítvá-
nyait Laki János, amikor sikerült
egy rövid beszélgetés erejére
megszólítani. Korábban már írtunk
róla, amikor másik kedvenc terüle-
tét, a zenét és annak több ágát ve-
gyítette az irodalommal, sajátos
klubfoglalkozások keretében. Ak-
kor is neves elõadókat tudott az is-

kolába csábítani, ahogy most a
gyõztes iskolához is elismert mû-
vészek jöttek vendégségbe.

– Elsõ alkalommal neveztünk a
versenyre és elõször fordult elõ,
hogy vidéki csapat hozta el az elsõ
díjat a pestiek elõl. Számukra hely-
zeti elõny, hogy helyben vannak,
jobb a térismeretük és a napi törté-
nésekkel is jobban tisztában van-
nak. Nagyon szoros volt a verseny,
végül villámkérdések döntöttek –

idézi fel Dervalics Dorka, Marton
Angéla, Magas Bianka, Andics Má-
tyás és tegyük hozzá saját jól felké-
szültségének történetét a magyar-
tanár. A gyõzelemmel a diákok szá-
mos díjjal gazdagodtak, köztük
pesti színházbérlet, illetve, hogy
egy napra helybe jött a Nemzeti
Színház képviselete rendhagyó iro-
dalomóra keretében. Többek között
Vidnyánszky Attila igazgató rende-
zõi tevékenységérõl, illetve Szalma

Tamás színészi munkájáról kaptak
közelképet. Mindez a Bánk bánhoz
kapcsolódóan, mely a verseny té-
mája is volt. A napot Hobo, azaz
Földes László koncertje zárta, aki
szintén a társulat tagja, s nagy
vonzerõvel bírt a felnõtt generáció,
tanárok, szülõk körében. 

Laki János pedig a hagyomá-
nyok alapján kiérdemelte az idei
verseny zsûritagságát. Ezzel kap-
csolatban már elkezdõdött számá-

ra a munka, az online-fordulók javí-
tása. S ahogy etikus, a kölcseysek
az idén nem indulnak a megméret-
tetésen. A színháztól azonban nem
maradnak távol. A helyi elõadások
mellett a továbbiakban is járnak
Budapestre mûvészeti élménye-
kért. A témában gyakorlati jártassá-
guk is van. Évek óta Laki tanár úr
színjátszó fakultációjának társulata
ad elõ színdarabot a zalaegerszegi
Múzeumok Éjszakáján. Ezenkívül
az idén a Helikon ünnepségen is
fellépés vár rájuk. 

SZÍNHÁZSZERETETRE (IS) NEVEL
KÖLCSEYSEK ELSÕ DÍJA
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EURES Információs Fórum
TÉMA:

Tájékoztatás a biztonságos uniós
munkavállalással kapcsolatos tudnivalókról 

álláskeresõk részére

HELYSZÍN:
KESZTHELYI IPARTESTÜLET, NAGYTEREM

8360 KESZTHELY, BERCSÉNYI ÚT 2/A.

Idõpont: 2018. április 18. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2018. április 16-ig

a nemeth.alexandra@zala.gov.hu e-mail-címre jelezze!

Laki János

A színházszeretetre nevelést is zászlójára tûzte Laki János, a
Kölcsey-gimnázium magyartanára. Munkája e téren is eredmé-
nyes, tanítványai elsõ ízben hozták el vidéki csapatként a pálmát
a Nemzeti Színház történeti vetélkedõn tavaly, 150 versenytárs-
csapat elõl. Az utolsó díjat, tele színházi élménnyel, a közelmúlt-
ban kapták kézhez.

FACEBOOK-ARCUNK VÉDELMÉBEN
ADATOK ÉS ADATLOPÁSOK AZ ONLINE TÉRBEN
Az elmúlt hetekben a nemzetközi és a hazai sajtó is hangos

volt az úgynevezett Facebook-adatbotránytól. Mint ismert,
2014–2016 között egy amerikai adatelemzõ cég körülbelül 87 mil-
lió Facebook-felhasználó személyes adatához jutott hozzá, me-
lyet arra használtak fel, hogy célirányos politikai és kereskedelmi
tartalmakat juttassanak el a laikus használókhoz.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán polgármester

születésnapi köszöntõjében el-
mondta: bár az egykori Ady mozi
épülete valóban hatvaneszten-
dõs, a zalaegerszegi mozizás en-
nél jóval régebbi.

Az elsõ filmvetítésre 1903-ban
került sor az Arany Bárány téli-
kertjében, majd 1913-ban meg-
nyílt az elsõ mozi is, a Bárány mö-
götti izraelita imaházban. Az Edi-
son Mozgónak Gábor Béla (Gábor
Miklós színész édesapja) volt a
tulajdonosa. Késõbb a Kummer
kávéház emeletén is nyílt egy mo-
zi, Apolló néven (ezt Gábor Béla
hamarosan meg is vásárolta).
1945–58 között pedig a KALOT-
székházban (ma önkiszolgáló ét-
terem) került sor a filmvetítésekre.

Az Ady mozi 1958-as nyitása
óta több ezer filmet láthatott itt a kö-
zönség, s bár a kor és a filmnézési
szokások sokat változtak, a belvá-
rosi mozi maradt. A polgármester
szerint ugyanis nem ugyanaz az él-
mény otthon megnézni egy filmet,
mint moziban. A mostani Art mozi
épületéhez ráadásul személyes
emlékek, érzelmek és emberi kap-
csolatok is társulnak. Úgy érzi, a

21. században is van létjogosultsá-
ga a mozinak.

Néhány személyes emléket idé-
zett fel Galbavy Zoltán önkormány-
zati képviselõ is. Megemlékezett
Horváth Lajos néhai, és Lang Jó-
zsef nyugalmazott igazgatóról, akik

annak idején sokat tettek azért,
hogy egy-egy premierfilm a város-
ba kerülhessen. De szóba került a
Szaknyéri András (ma a hévízi mo-
zi igazgatója) által vezetett régi vi-
deotéka is. A korabeli mozizás
múltjával kapcsolatban H. Horváth
Gyula olvasott fel várostörténeti ér-
dekességeket.

Az ünnepségen Becs János
mozigépész vezetésével a közön-
ség bekukkanthatott a régi 1-es
gépházba, és a 2-es vetítõházba is,
ahol még megtalálhatók a korabeli
gépek, eszközök.

Néhány relikviából kiállítás is lát-
ható a mozi aulájában. Régi fotók,
mozizáshoz és jegyárusításhoz kö-
tõdõ tárgyak és filmekhez kapcso-
lódó könyvek is a vitrinekbe kerül-
tek. Körbejárható továbbá az Ady
mozi elsõ mozigépe is, amit 1939-
ben gyártottak, 1958-ban került a
városba. Egészen 1969-ig vetítet-
tek vele; ma muzeális érték.

60 ÉVES AZ ART MOZI
SZÜLINAP RETRÓ FILMEKKEL, NOSZTALGIÁVAL



6 Városháza

2018. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018. ÁPRILIS

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 04. 16. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 04. 17. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 04. 18. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 04. 19. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2018. 04. 18. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 04. 19. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 04. 17. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 04. 18. 7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 04. 10. 7–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 04. 09. 7–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 04. 19. 11.30–13 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 04. 16. 7–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 04. 23. 7–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 04. 16. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 04. 17. 7–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 04. 10. 13–17 óra Dózsa-iskola

2018. 04. 11. 7–13 óra

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 04. 16. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 04. 17. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 04. 18. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 04. 19. 13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 04. 12. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 04. 24. 7–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 04. 11. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 04. 11. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. ÁPRILIS 25. (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!

2018. ÁPRILIS 30-IG „Töltõdj fel! A villamosság térhódítása” kiállítás

(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)

2018. ÁPRILIS 13. 17.30 ÓRA Farkas Ferenc '60 jubileumi kiállításának megnyitója (Városi

Hangverseny- és Kiállítóterem, május 17-ig)

2018. ÁPRILIS 13. 18 ÓRÁTÓL Szakmák éjszakája a Báthory-iskolában

2018. ÁPRILIS 13. 21 ÓRA The Bits-koncert (Keresztury VMK)

2018. ÁPRILIS 14. 14–18 ÓRA Kertvárosi Sárkányosdi a Kertvárosban (Apáczai Csere

János Mûvelõdési Központ)

2018. ÁPRILIS 14. Kelemen Kabátban-koncert (Atlantis)

2018. ÁPRILIS 15. 19 ÓRA Városi Vegyeskar koncertje (Kertvárosi templom)

2018. ÁPRILIS 18. 18 ÓRA Eltérõ megközelítések a magyar õstörténet kutatásában – A

Tárih-i Üngürüsz története és tartalmi ismertetése

(Keresztury VMK)

2018. ÁPRILIS 19. 14–18 ÓRA Termelõi és Kézmûvesvásár (Art mozi)

2018. ÁPRILIS 19. 19 ÓRA Egerszegi Páholy – Kamarás Iván (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem)

2018. ÁPRILIS 20. 17 ÓRA A 60 éves Farkas Ferenc szobrászmûvész jubileumi

kiállításának megnyitója (Keresztury VMK, május 18-ig)

2018. ÁPRILIS 20–21. „Aludj máskor” 24 órás vetélkedõ (Zalakerámia Sport- és

Rendezvénycsarnok)

2018. ÁPRILIS 22. 17–19 ÓRA Magic Show – Bûvész és Illúzió Show (Hevesi Sándor

Színház)

2018. ÁPRILIS 25. Mesevarázs: Sündisznócska lovagol (Keresztury VMK)

2018. ÁPRILIS 26. 19 ÓRA Pál Feri Zalaegerszegen! Párkapcsolati konfliktuskezelés

(Art mozi)

2018. ÁPRILIS 27. 18 ÓRA A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola jubileumi koncertje

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. ÁPRILIS 27. 21 ÓRA Qualitons-koncert (Keresztury VMK)

2018. ÁPRILIS 28. 9–16 ÓRA Tavaszi Rajzfilmnap (Art mozi)

2018. ÁPRILIS 28–MÁJUS 1. VII. Pálinka- és Mangalicamajális (Zalakerámia Sport- és

Rendezvénycsarnok és környéke)

2018. ÁPRILIS 29., 17.00–23.55 II. Zalaegerszegi RockMajális (Zalakerámia Sport- és

Rendezvénycsarnok)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szennyvízcsatorna-rekonstrukció miatt forgalomkorláto-

zások és lezárások várhatóak az Arany János utcában, a Rá-

kóczi úti keresztezõdéstõl a Platán sor, Tejipar szennyvízrá-

kötéséig.

A munkavégzés várható ideje: 2018. 03. 23–2018. 10. 31. Az

ütemek pontos kezdési, illetve befejezési határidejét a helyszí-

ni adottságok jelentõsen befolyásolják. 

• I. ütem:  Rákóczi u.–Mártírok átkötõ u. (Favorit II. épülõ lakó-

park) közötti szakasz (várható idõtartam: 8 hét.)

• II. ütem: Mártírok átkötõ u.–Kisfaludy út (Püspöki Grácián-ke-

resztezõdés) közötti szakasz

• III. ütem: Kisfaludy u.–Jókai u. közötti szakasz

• IV. ütem: Jókai u.–Platán sor közötti szakasz

Az építkezés I. üteme alatt az alábbi forgalomkorlátozások és

lezárások várhatóak: 

• a) az Arany János út Rákóczi Ferenc úti csomópontját lezár-

ják, a csomópontba ki-behajtás kizárólag a megkülönbözte-

tõ jelzést használó gépkocsik számára engedélyezett.

(2018. 04. 09–2018. 05. 11.) A lezárás idejére alternatív út-

vonalként a Mártírok útja, illetve a Dózsa György utca hasz-

nálható. 

• b) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányá-

ban), félpályás lezárása szükséges a Kelemen Imre utca–

Virág Benedek utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az

épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 03. 26–2018. 04. 08.)

• c) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányá-

ban), félpályás lezárása szükséges a Virág Benedek utca–

Batsányi János utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az

épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 05. 14–2018. 05. 18.)

Az építkezés alatt a csomópontokat teljes mértékben csak az

útcsatlakozásokban folyó bekötések, illetve aknaépítések idejére

zárják le, az egysávos közlekedés biztosított lesz.

Megértésüket, türelmüket, együttmûködésüket köszönjük!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE –
ZALAEGERSZEG

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXX|II. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
Városi Sportlétesítmény Gondnokság lntézménye –

Zalaegerszeg

PORTÁS-KAZÁNFÛTÕ-
VILLANYSZERELÕ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Októ-
ber 6. tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:

intézményi portás, kazánfûtõi, villanyszerelési feladatok elvég-
zése

llletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakmunkásképzõ intézet, villanyszerelõ,
• kazántûtõi képesítés.

A páIyázat elbírálásánál elönyt jelent:
• épületvillamossági szerelésben gyakorlat,
• érintésvédelmi, villámvédelmi, tûzvédelmi szabványossági fe-
lülvizsgálói jogosultság.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-
mail-címen keresztül.

A pályázat elbírátásának határideje: 2018. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG hetilap
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja

TISZTELT ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS LAKOSOK!
Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és

alvállalkozó a Zala-Müllex Kft.) közremûködésével Zalaeger-
szegen lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja CSA-
LÁDI HÁZBAN ÉLÕK RÉSZÉRE városrészektõl függõen.

2018. MÁRCIUS 5. ÉS MÁJUS 8. KÖZÖTT LESZ.

A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ át-
vételei napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni a lakóház elõt-
ti, tehergépjármûvel megközelíthetõ területre.

A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az
alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:

• bútorok, berendezési tárgyak (pl.: ülõgarnitúra, polc, szekrény,
asztal, szék, fogas, szõnyeg, ép állapotú konyhai elektromos
eszközök, edények stb),

• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék,
• fémek,
• újrahasznosítható papírok (karton, újság, könyvek, szórólapok),
• lakóingatlanonként egy garnitúra (maximun 4 db) személyautó,

vagy motorkerékpár gumiabroncs, felnimentes állapotban,
• kerti hulladékok kötegelve (pl.: ág, gally stb.),
• ép állapotú elektronikai és elektromos berendezések (pl.: tele-

vízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet
alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás
során nem kerülnek elszállításra:

• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 
• ruha, textília,
• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törme-

lék, WC-csésze, kibontott ablakkeret, redõny, ablaküveg, szi-
getelõanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.),

• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres
dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátor, ele-
mek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer,
fáradtolaj stb.), valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontásá-
ból származó hulladék,

• sérült elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televí-
zió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontá-
sából származó hulladékok,

• tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiab-
roncsai, személyautó gumiabroncs felnivel, illetve a meghirde-
tett mennyiség felett,

• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt
egyéb, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tarto-
zó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetõségérõl tájékozódjon
hulladékudvar átvételi feltételeinél. 

Közremûködésüket elõre is köszönjük!



A hetedik helyen zárta az
alapszakaszt a Zalakerámia
ZTE KK férfi kosárlabdacsapata
az NB I-ben. Vajon mennyire
elégedettek a játékosok? Errõl
kérdeztük Mohácsi Mátét, a ZTE
csapatkapitányát.

– Vegyes a kép bennem – fo-
galmazott tömören Mohácsi Má-
té. – A csapat játékereje alapján
ott vagyunk, ahol lennünk kell.
Túlteljesítettük volna az elváráso-
kat a felsõházzal. Alapvetõen
nagy volt a mozgás a csapatnál,
aztán tudomásom szerint költség-
vetésünk sem emelkedett a tava-
lyihoz képest, összegezve tehát
helyezésünk reális. Bíztam ben-
ne, hogy egy-két kulcsmérkõzést
megnyerve az 5. helyre érhetünk.
Tavaly a fontos mérkõzéseket zö-
mében hoztuk, idén nem sikerült. 

– Az idei csapat mintha
mentálisan sem lett volna
annyira erõs, mint a tavalyi. Az
idei ZTE játékában egy mérkõ-
zésen belül is nagy volt a
hullámzás…

– Az idei együttes valamivel
gyengébb képességû, mint a tava-
lyi. Ennek ellenére elérhettük vol-
na a felsõházat, az okokra már
utaltam. A csapat nem úgy állt
össze, mint a tavalyi, a légiósoknál
sok volt a csere. Nem biztos, hogy
a legjobb megoldások születtek.
Állítom, ennek ellenére az idei
ZTE sem rossz csapat, van hová
fejlõdnie. A mentális dolgokkal an-
nyiban értek egyet, a vereségek
után nehezebb a talpra állás.

– A játékbeli hullámzásról mi
a véleménye? 

– Nem akarom elemezni a ma-
gyarok és a légiósok játékát. Idén
egészen más játékrendszerben
játszott a ZTE. A tavalyi légiósok
sokszor eldöntöttek egy-egy mér-
kõzést, mi pedig felnõttünk hoz-
zájuk. Idén mi magyarok is halo-
ványabb teljesítményt produká-
lunk. Ubillával könnyebben men-
tek a játékelemek. Nekünk, ma-
gyaroknak is több tiszta dobó-
helyzetünk akadt. Az idéi játék-

rendszerben nem találjuk annyira
a helyünket. Nem megfelelõ az
összhang a csapaton belül, ez
hatással van a teljesítményre.

– Önre is igaz, hogy idén ke-
vesebb tiszta dobóhelyzetbe
kerül…

– Így van, egyrészt ez adódik a
játékunkból, másrészt az ellenfe-
lek sokkal jobban ránk készültek
a tavalyi eredményünk kapcsán.
Kétségtelen, hogy tavaly sokkal
több hárompontost dobtam, idén
jóval kevesebbet. Igyekszem a
pontszerzés helyett a kosárlabda
más elemében hasznára lenni a
csapatnak. Koncentrációban min-
denkinek elõre kell lépni, hogy a
középházban sikeresen szerepel-
jünk.

– Mire lehet képes az idei
ZTE a középszakaszban?

– A középház öt csapata a bár-
ki, bárhol megverhet kategóriába
tartozik. Úgy látom, nagyon sok
helyen borul majd a papírforma a
mérkõzések során. Nemcsak ha-
zai gyõzelmek születnek. Nem le-
het azt mondani, ha egy együttes
nyeri a hazai mérkõzéseit, bizto-
san ott van a nyolcban. Megítélé-
sem szerint mindenképpen nyer-
nünk kell idegenben is mérkõzé-
seket, ha a középszakasz végén
a hatodik helyen szeretnénk vé-
gezni.

– A bajnokság 10 csapatából
nyolc nevezett a Magyar Kupára –
mondta Baján János, a ZTE ZÁÉV
edzõje. – A Bátonyterenye és a
Szentes csapata nem élt a lehetõ-
séggel. A Magyar Kupa elsõ köré-
ben négy játékos szerepel csapa-
tonként, oda-visszavágó rendszer-
ben dõl el a továbbjutás. Az elsõ
mérkõzést hazai környezetben
már lejátszottuk a Balatoni Vasas
ellen. Célunk a döntõbe jutás.

– Továbbjutás esetén hogy
folytatják?

– A továbbiakban csak az biz-
tos, hogy a négy gyõztes, egyelõ-
re ismeretlen helyen megmérkõzik
egymással. Milyen formában, még
nem tudjuk. Ezért is mondom,
hogy kapkodva, elnagyolva szer-
vezte meg az országos szövetség
a Magyar Kupát. Ennek ellenére
célunk, hogy itt is jól szerepeljünk.

A Magyar Kupát eléggé régen
bonyolították le, akkor a Ferencvá-
ros nyerte a serleget.

A férfiaknál a Szuper Ligában
12 csapat szerepel, így nem kell
félniük a meccshiánytól. A ZTK
FMVas szuperligás csapata a baj-
nokság hajrája elõtt áll. 

– A hétvégén a BKV Elõre elle-
ni mérkõzésen arra voltam kíván-
csi, hogy kiket lehet terhelni éles
helyzetben – fogalmazott tömören
Fehér László edzõ. – Keretünkben
szerencsére sérült nincs. Látom,
hogy az edzéseken mindenki ke-
ményen dolgozik, mivel bõ a kere-
tünk, meg kell harcolni a csapatba
kerülésért. 

– A bajnokságot három rang-
adó zárja. Mit remél?

– A legnehezebb feladat Rép-

celakon vár ránk. Az ottani ered-
mény mindent meghatároz. Csak
gyõzelem esetén van esélyünk
bajnoki címünk megvédésére.
Döntetlen esetén 7:1-re kellene
legyõznünk a Szegedet, ami na-

gyon nehéz lenne. Egyelõre csak
a Répcelak elleni találkozóra kon-
centrálunk. Utána két hét szünet
következik. Lesz idõnk felkészülni
a Szegedbõl, ha sikerül a Tisza-
partiakat legyõznünk, akkor a
Gyõr Szol elleni találkozót a Rába
partján lendületbõl be kell húz-
nunk. A képlet egyszerû: nyerni
kell a rangadókat, ami ugyan bor-
zasztóan nehéz lesz, de szeret-
nénk megvédeni bajnoki címün-
ket.

7Sport

A TEKÉSEK VERSENYIDÉNYÉNEK FINISÉBEN
NÕK: MAGYAR KUPA, FÉRFIAK: BAJNOKI HAJRÁ

Zalaegerszeg városa tekében nagyhatalom, bizonyíték rá, hogy
nemrég bajnoki címet ünnepelt a ZTE ZÁÉV szuperligás nõi teke-
csapata. Számukra sem ért véget a versenyidény, mivel az orszá-
gos szövetség a rájátszás helyett hosszú szünet után bevezette a
Magyar Kupát.

– Az alapszakasz során titkon az
5–6. helyben reménykedtünk – ér-
tékelte csapata teljesítményét Gás-
pár Dávid vezetõedzõ. – Amikor jó
szereplésünkkel a negyedik hely
közelébe kerültünk, igyekeztünk él-
ni a lehetõséggel. Gyõrben nyer-
tünk, és sikerült pályaelõnnyel kez-
deni a rájátszást. Mindenképpen
bravúros teljesítményt nyújtottunk
az alapszakasz során, ami még
nem dönt el semmit. A folytatásban
is nagyon oda kell figyelnünk, mivel
az alapszakaszbeli jó teljesítmény
ellenére akár a 8. helyen is végez-
hetünk a bajnokságban.

– Biztosan jó volt a hangulat
a csapatnál az alapszakasz
végén...

– Igen, de semmi több, mert
egybõl kezdõdött a rájátszás.
Több bravúrt is végrehajtottunk az
alapszakasz során. Az élre a
Szekszárd legyõzése kívánkozik.
A tolnai csapat veretlenségét mi
vettük el. Rájátszásbeli ellenfelün-
ket, a Diósgyõrt is alaposan elver-
tük Egerszegen. Ennek is köszön-
hetjük a pályaelõnyt, mivel Miskol-
con jóval kisebb különbséggel

kaptunk ki. Ezekbõl a sikerekbõl
lehet erõt meríteni a folytatásra. 

– A ZTE NKK sikerét a véde-
kezés hozta meg, több élcsapa-
tot is kevés ponton tartottak a
mérkõzések során...

– Igaz, de a magyarnál nívó-
sabb bajnokságokban, az Euró-
ligában szereplõ csapatoknál is az
alap a védekezés. Stabil védeke-
zésbõl lehet hatékonyan támadni.

– A védekezés fõleg akaratot,
koncentrációt igényel.

– A taktika is fontos, de kétség-
telen tény, az elõbbi kettõ is kell
hozzá.

– Az eddigi siker egyértel-
mûen a csapat érdeme, vagy

kellettek hozzá jó egyéni telje-
sítmények is?

– Egyértelmûen a csapattelje-
sítményt tudom kiemelni, de min-
den mérkõzésen egy-két játékos-
nak hozzá kellett tennie azt a
pluszt, amivel nyerni tudtunk.
Nem szeretnék senkit sem ki-
emelni. 

– A rájátszás során mit vár?
– Ha már idáig eljutottunk, min-

dent megteszünk, hogy bravúros
sorozatunk folytatódjon.

REMEK ALAPSZAKASZ UTÁN A ZTE NKK
FOLYTATNÁK A JÓ SZEREPLÉST A RÁJÁTSZÁSBAN IS

Nagyszerûen szerepelt az NB I-es bajnokság alapszakaszában a
ZTE nõi kosárlabdacsapata. A negyedik helyen zárt és hazai pá-
lyán fogadhatta a rájátszás elsõ mérkõzésén az Aluinvent DVTK
Miskolc csapatát. Megnyerték az elsõ találkozót.

NAGY CSATA VÁRHATÓ A KÖZÉPSZAKASZBAN
A KAPITÁNY SZERINT REÁLIS AZ EDDIGI TELJESÍTMÉNY

Baján János Fehér László

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Naturtex-SZTE-Szedeák

82-55 (20-17, 19-13, 24-13, 19-12)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Aluinvent DVTK Miskolc–ZTE NKK
61-48 (17-14, 12-11, 18-13, 14-10)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Miskolc.

ZTK FMVas–BKV Elõre 8:0 (3588-3172)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Balatoni Vasas 6:0 (2246-2067)
Magyar Kupa nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Budafoki MTE–ZTE FC 0-0
NB II-es  labdarúgó-mérkõzés, Budapest-Budafok.

Ziccer NLSE–ZTE FC 4-3 (1-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Nagykanizsa.

Ricsilla Futsal–Gyulai Amazonok 3-4 (1-2)
NB I-es nõi futsalmérkõzés, Répcelak.

ZTE RK–Szombathelyi SE 3:2 (23, -25, -15, 23, 9)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.

Érdi VSE–Tarr Andráshida SC 3-0 (2-0)
NB III-as férfi labdarúgó-mérkõzés, Érd.

FÉRFI KOSÁRLABDA-
BAJNOKSÁG NB I A CSOPORT

KÖZÉPSZAKASZ, KÖZÉPHÁZ

18. 04. 15. (vasárnap)

PVSK–Zalakerámia ZTE KK

18. 04. 18. (szerda)

Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK

18. 04. 25. (szerda)

Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE

18. 04. 28. (szombat)

Naturtex SZTE Szedeák–

Zalakerámia ZTE KK

18. 05. 05 (szombat)

Zalakerámia ZTE KK–PVSK

18. 05. 09  (szerda)

Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK

18. 05. 12. (szombat)

Atomerõmû SE–Zalakerámia ZTE KK
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 04. 26. Kék zsák: 2018. 04. 27.

Üveghulladék gyûjtése: április 18. szerda.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

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

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


