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A helyi érték

A kétnapos fesztivál program-
ját a kirakodóvásár mellett a fa-
zekasmesterség fortélyait bemu-
tató fazekasverseny, fazekaski-
állítás, gyermekprogramok, jur-
takiállítás, néptánc és népzenei
programok teszik teljessé, de
idén elsõ alkalommal virágvá-

sárra és kaspókiállításra is sor
kerül. 

A rendezvényre a Kovács
Károly térrõl másfél óránként
buszjáratok indulnak (melyekre
a buszvezetõnél lehet jegyet
váltani). Az elsõ járat 9.45-kor
indul.

MÁS HELYSZÍNEN
Az idei évben a Gébárti-tó partján kerül megrendezésre a

hagyományos Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és
Fesztivál. A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a
Keresztury VMK szervezésében megvalósuló eseményre má-
jus 13–14-én kerül sor a Kézmûvesek Háza környezetében,
mely tizenhárom év után költözik el a skanzenbõl a tó partjára.

A VÁROS
JÖVÕJÉRÕL

Felettébb érdekes és elgon-
dolkoztató elõadásra került sor
a logisztika napján a Báthory-
szakgimnáziumban. Firbás
György logisztikai szakértõ Za-
laegerszeg jövõjérõl beszélt a
téma kapcsán, mely nemcsak
nemzetközi, de világviszonylat-
ban is ismertséget és üzleti le-
hetõségeket teremtene a me-
gyeszékhely számára.

– B. K. –

Az elõadó közel másfél évtizede
foglalkozik logisztikával és Balaicz
Zoltán polgármester, valamint a Za-
laegerszegi Városfejlesztési Zrt.
felkérésére dolgozott ki tanulmány-
tervet, szakvéleményt a témában
az elmúlt másfél év során. Mint
mondta, az elképzelések a régiót,
egymillió embert érint közvetve, de
hatása van az összes dunántúli
megyére és az országra is. 

Többen megdöbbentek az elõ-
adása elején elhangzó kérdésén,
vagyis hol van Zalaegerszeghez
legközelebb logisztikai központ? A
tippek nem találtak, ugyanis sem
Szombathely, sem Gyõr nem ren-
delkezik ilyennel. Budapest vi-
szont néggyel is. A cél lenne, hogy
mind az ország keleti, mind a nyu-
gati részén legyen ilyen, mely az
üzleti élet alapja manapság, csak-
úgy mint mióta világ a világ, csak a
neve volt más, tette hozzá az elõ-
adó. 

A logisztika négy alappillére-
ként sorolta fel a tengeri kikötõt,
mûködõ nemzetközi repteret, mû-
ködõ logisztikai terminált és autó-
pályát. A cél ez utóbbi három ki-
alakítása. (Magyarország azon öt
európai ország egyike, mely nem
rendelkezik tengeri kikötõvel, s
legtávolabb van ilyentõl. A trianoni
békediktátum elõtt Zala megye ré-
sze volt Fiume.)

(Folytatás a 3. oldalon.)

– A. L. –

Az új csarnok átadását történel-
mi jelentõségûnek nevezte Marcel
Käser, az EuropTec Kft. ügyveze-
tõje, aki elsõként köszöntötte a
megjelenteket. Mint fogalmazott, a
beruházást a termelés valamint
piaci részesedésük bõvítése érde-
kében hajtották végre. Belsõ Gá-
bor, az EuropTec Kft. ügyvezetõje
az 1991-ben alapított céget mutat-
ta be. Az elsõ gyártócsarnokot
1995-ben építették meg, a másodi-
kat 2004-ben, harmadikat pedig
most adhatják át, amellyel a 95 je-
lenlegi dolgozó mellett további 65
fõnek adhatnak munkát.

Fabian Zwick, a Glas Trösch
cégcsoport igazgatósági tagja kö-
szönetét fejezte ki beruházásban
közremûködõknek. Elmondta, a
zalaegerszegi mellett még négy
üzemet mûködtetnek Lengyelor-
szágban, Németországban és

Franciaországban, ötezer munka-
társsal. A cégcsoport az építõipar
és a jármûipar számára gyárt spe-
ciális üvegeket, valamint mûanyag
alkatrészeket ipari, orvostechnikai
felhasználásra, melyeket Európá-
ban, az Egyesült Államokban, va-
lamint a Közel-Keleten értékesít.

Lepsényi István, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium gazdaságfej-
lesztésért és -szabályozásért fele-
lõs államtitkára úgy fogalmazott,
zalaegerszegi cég beruházása azt
mutatja, hogy Magyarországon az
ipari növekedésnek még komoly
tartalékai vannak. A magyar gaz-
daság eredményei, a kormány tá-
mogató gazdaságpolitikája olyan
stabil alapot teremt, melyre a ha-
zánkban tevékenykedõ külföldi vál-
lalkozások is építhetik sikereiket.
Ezt alátámasztja, hogy idén négy

százalékos GDP-növekedéssel
számolhatnak. Az ipari termelés 10
százalékkal nõtt márciusban, az el-
sõ negyedévben pedig 7,5 száza-
lékos bõvülést mutat.

A zalaegerszegi csarnokavatás
a külföldi befektetõk bizalmát jelzi,
egyúttal azt mutatja, hogy a két or-
szág közötti gazdasági kapcsola-
tok örvendetesen fejlõdnek, hang-
súlyozta Peter Burkhard, Svájc
magyarországi nagykövete. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
az önkormányzattal a kezdetek óta
szoros együttmûködést folytató
EuropTec Kft. beruházását a telep-
helyhez vezetõ útszakasz kiszéle-
sítésével segítették. Erre közel 17
millió forintot fordítottak. A polgár-
mester jelezte azt is, hogy a jelen-
tõs vállalati fejlesztéseknek kö-
szönhetõen több ezer munkahely
jött létre a városban az elmúlt
években. Ma már inkább a munka-
erõhiány jelent gondot, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium támogatá-
sával ezért szeretnék újra megnyit-
ni a volt ZÁÉV munkásszállót.

Új, 1600 négyzetméteres gyártócsarnokkal bõvült az EuropTec
Kft., amit a tulajdonos Glas Trösch svájci cégcsoport 710 millió
forintos beruházással épített meg. Az orvosi mûszerekhez,
implantátumokhoz, diagnosztikai és labortechnikai eszközökhöz
mûanyag alkatrészeket gyártó cég fejlesztéséhez Zalaegerszeg
önkormányzata útfelújítással járult hozzá.



– liv –

A szervezetet 1991-ben azzal a
céllal hozták létre, hogy a kórház
gyógyító munkáját a szakdolgozók
továbbképzésével és az eszközál-
lomány fejlesztésével segítse,
mondta el Eichinger Attila, az
Ispita Alapítvány kuratóriumának
elnöke az átadáson. Az elõbbi cél-
ra közel 5 millió forintot, míg az
utóbbira 21 millió forintot tudtak
fordítani az adományozók jóvoltá-
ból az elmúlt évben. Mint mondta,

örömükre szolgál, hogy most két
újabb eszközt adhatnak át, a kar-
diológiai osztálynak egy 3,8 millió
forintos ultrahangkészüléket, míg
az urológiai osztálynak egy 5,9
millió forint értékû flexibilis cisz-
toszkópot. 

Dr. Lupkovics Géza, a kardioló-
giai osztály vezetõ fõorvosa el-
mondta, a korábbi, tönkrement ké-
szülék helyett kaptak most egy új
szívultrahangot, ami a nem szállít-
ható, kritikus állapotú, szívinfarktu-
son átesett betegek vizsgálatára al-

kalmas a betegágy mellett, a
koronáriaõrzõben. 

Dr. Béli László, az urológiai osz-
tály vezetõ fõorvosa azt mondta, na-
gyon sokat vártak erre a flexibilis hó-
lyagtükrözõ endoszkópra, ami nem
új, hanem sokkal kíméletesebb vizs-
gálati módszert jelent.  Az új eszköz
alkalmas hólyagdaganatok felderíté-
sére, kiújulásuk vizsgálatára is, mert
visszafele is tud tekinteni. A készü-
lék bõvíthetõ, amire szükségük lesz.
A gyomor-bél traktus vizsgálatánál
ugyanis elég az endoszkóp fertõtle-
nítése, a hólyagtükrözés azonban
sterilizált eszközt igényel. A bõvítés
azért is fontos, mert az urológiai osz-
tályon évente közel 600–700 hó-
lyagtükrözést végeznek el.

A két osztályvezetõ fõorvos mel-
lett dr. Halász Gabriella fõigazgató
is megköszönte az eszközvásárlást
az Ispita Alapítványnak. Mint
mondta, az új készülékek is egy-
egy diagnosztikai módszer tökéle-
sítését segítik, ami az eddig be-
szerzett minden egyes eszközzel
együtt a betegek javát szolgálja.

– Az egyik legnagyobb beruhá-
zásunk a Gyimesi utcai parkoló
felújítása, a projekt méretébõl ki-
indulva a kivitelezés három ütem-
ben bonyolódik. Az utolsó ütem
megvalósulása 2017-ben várható.
Két éve felújítottuk az ÁNTSZ
elõtti járdaszakaszt a Göcseji
úton, és megvalósult a Deák-isko-
lát érintõ beruházás is, ennek ke-
retén belül megújult a komplett
hátsó udvar. Egy régóta fennálló
problémának a megoldása is
megkezdõdött. Elindult a Mókus
utca rekonstrukciója, elsõ ütem-
ben a tervezést végeztük el, ami
érintette az utat, járdát és az alat-
ta fekvõ közmûveket is. A Napsu-
gár utcában szennyvíz-rekonst-
rukció valósult meg – mondja
Bognár Ákos.

Az elmúlt évben felújításra került
a Göcseji úti temetõ Átalszegett ut-
ca felöli bejáratának parkolója, a te-

rület új térburkolatot kapott. A Köz-
társaság út középsõ szakaszán a
teljes szennyvízvezeték felújításra
került az útburkolat és a szegélyek
helyreállításával. Lakóközösségi
javaslatra több ház körüli járda és
közlekedõ került felújításra. 2015-
ben megújult a Kertvárosi Vigassá-
gok programsorozat, ez a város-
rész egyik legszínvonalasabb kul-
turális eseménye. Szeretnénk a to-
vábbiakban is folytatni ezt a hagyo-
mányt. A Liszt-iskolában is sikerült
egy multifunkciós termet létrehozni,
ezzel is emelve az iskola nívóját és
az oktatás színvonalát.  

Bognár Ákos a jövõbeni tenni-
valókat, terveket az alábbiakban
sorolja:

– A Napsugár Utcai Óvoda kerí-
tésének felújítása, kapucserével.
Csapadékvíz-elvezetési rendsze-
rek felújítása az Átalszegett utca
9–13., illetve az Erdész utca csalá-
di házas övezetben. A Köztársa-
ság útja 85–87–89. számú tömb
körüli út és parkoló felújítása. A
Mókus utca teljes rekonstrukciója.
Fontosnak tartom, hogy a válasz-
tókerületemben található összes
játszótér felülvizsgálata, és ha
szükséges, felújítása megtörtén-
jen. Általában kerékpárral járom a
körzetemet, szeretem a saját sze-
memmel látni, hol van probléma,
hol van szükség segítségre. Az ön-
kormányzat törekszik arra, hogy a
város költségvetési forrásait a leg-
jobb célokra fordítsuk. A fentieken
túl figyelünk a zöldövezetek ápolá-
sára, ezt a Kertvárosban mindenki
a szívügyének tekinti. Fontos a jó
közérzet, és ehhez hozzájárul a
környezetünk szépsége is.

A legkülönfélébb észrevételek-
kel, kérdésekkel keresnek fel a vá-
lasztókerület lakói: a milliárdos fej-
lesztések utáni érdeklõdéstõl egé-
szen addig, hogy hol kellene ki-
vágni egy fát – mondja Bognár
Ákos és hozzáteszi: – továbbra is
várom az észrevételeket a lakó-
környezetünk fejlesztésével, rend-
betételével kapcsolatban.

– pet –

Eddig nyolc megye hagyo-
mányápoló szervezeteivel, egye-
sületeivel vették fel a kapcsolatot;
elsõk között a Zalai Táncegyüttes
Egyesülettel és a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesülettel, akik
egyúttal a hálózatépítés helyi ked-
vezményezettjei is lettek. Évi 8–8
millió forint támogatásban része-
sül a két szervezet, melynek kere-
tében különféle programokat és
képzéseket szervezhetnek me-
gyeszerte. 

Elhangzott: az országos prog-
ramnak az a célja, hogy az egyre
pusztuló néphagyományokat és a
kézmûvesség értékeit megõrizzék,
átmentsék az utókornak. Azonban
„élõ” módon. Kelemen László úgy
látja, hogy az áthagyományozás
ma már nem apáról fiúra, hanem
tanárról diákra száll, így az okta-
tásnak és képzésnek kulcsszerepe
van az értékmentésben. 

Skrabut Éva, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület elnöke
elmondta: a Hagyományok Házá-
val már régóta kapcsolatban van-
nak, s örülnek, hogy most még in-
tenzívebbé válik ez a viszony. A tá-
mogatás keretében akkreditált ko-

sárfonó és fafaragó képzések in-
dultak a megyében, ezenkívül ját-
szóházakat, mesterségbemutató-
kat és vándorkiállításokat is szer-
veznek. Rácz Petra, a Zalai Tánc-
együttes képviseletében hozzátet-
te: a megye táncegyütteseinek be-
vonásával számos településen
szerveznek majd néptánctalálko-

zókat, alkotótáborokat, zenés-tán-
cos továbbképzéseket, de egy fel-
zárkóztató program keretében a
hátrányos helyzetû, tehetséges
fiatalokat is ösztönzik majd.

A két egyesület minden évben
munkatervet nyújt be a Hagyomá-
nyok Házának, mely után szakmai
mûködési szerzõdést kötnek velük,
és segítséget nyújtanak a program-
jaik, képzéseik megvalósításához.

A kezdeményezést és az or-
szágos bejelentést üdvözölte a
sajtótájékoztatón részt vevõ Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán polgármester is.

A kormány ezzel szemben nem
csinál mást, mint a menekültek el-
len kampányol, ahelyett hogy az
országot és a társadalmat érintõ
komoly problémákról és azok or-
voslásáról beszélne. A politikus ez
utóbbiak közül kiemelte a korrup-
ciót. Az LMP szerint nem elég azt
mondani, hogy kormányváltás
esetén elszámoltatás lesz, hanem
célirányos törvényekkel kell meg-
állítani az állami lopássorozatot.

Hadházy Ákos szólt a paksi bõ-
vítés gazdaságot és környezet
érintõ veszélyeirõl, valamint a ha-
zai munkahelyteremtés nehézsé-
geirõl. Mint mondta: nem az a cél,
hogy mindenkinek legyen valami-
lyen munkája, hanem az, hogy jó
és megélhetést biztosító munkája
legyen mindenkinek! A párt úgy
látja, hogy nincs igaza a kormány-
pártnak, amikor azzal kam-
pányolnak, hogy a paksi bõvítés
több ezer embernek biztosít majd
munkát. A 4000 milliárdos beruhá-
zással megvalósuló fejlesztés
ugyanis maximum az építkezés
idejére tud munkalehetõséget biz-
tosítani. Márpedig hosszú távú

megoldásokra lenne szükség. Eb-
bõl az összegbõl azonban egy tel-
jesen új iparágat is fel lehetne virá-
goztatni, ami százezer embernek
is munkát biztosíthatna. Ez pedig
nem más, mint a megújuló ener-
giákra alapozott iparág. Mindez rá-
adásul 40–50 százalékkal csök-
kentené az ország energiaigényét,
egyúttal tartós munkahelyeket te-
remtene.

2 Közélet
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A Lehet Más a Politika országjáró körútjának részeként Zala-
egerszegre látogatott Hadházy Ákos, az LMP társelnöke. A Dísz
téren rendezett sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az LMP – a
kormánypárt országjárásával ellentétben – valódi problémákról
beszél, mikor az emberekkel találkozik, és ezekre valódi megol-
dási javaslataik is vannak.

LMP: VALÓDI MEGOLDÁSOKAT

HÁLÓZATOT ÉPÍT A HAGYOMÁNYOK HÁZA
KÉT ZALAI EGYESÜLET A KEDVEZMÉNYEZETT

Országos bejelentést tett a budapesti Hagyományok Háza fõ-
igazgatója Zalaegerszegen. A Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben megrendezett sajtótájékoztatón dr. Kelemen László, a fõ-
városi intézmény vezetõje elmondta: egy állami támogatásnak kö-
szönhetõen a Hagyományok Háza megyei hálózatokat épít ki or-
szágszerte, sõt a határokon túl is.

A KERTVÁROS SZEME A 10-ES VÁLASZTÓKERÜLET
BOGNÁR ÁKOS: A LEGJOBB CÉLOKRA KÖLTSÜK A PÉNZT
Harmadik éve önkormányzati képviselõ a zalaegerszegi köz-

gyûlés egyik legfiatalabb tagja. Bognár Ákos több mint ötezer vá-
lasztópolgárt képvisel, akik többségében a családi házas övezet-
ben laknak, de számosan élnek tízemeletes és négyemeletes tár-
sasházakban is. Mint mondja, egyre több fiatal él a választókerü-
letében.

Bognár Ákos

Dr. Tóth László emlékeztetett:
több, fejlesztéssel kapcsolatos
döntés született, melyek Zalaeger-
szeg hosszú távú jövõjét határoz-
zák meg. Szólt a volt ZÁÉV-es
munkásszálló felújításáról, mely-
hez a munkaerõpiaci mobilitást
elõsegítõ kormányzati támogatást
szeretnének igénybe venni. A
munkaerõ elhelyezése céljából az
önkormányzat közremûködõ sze-
repet vállal, besegít a nem zala-
egerszegiek elhelyezésébe.

A város a munkásszálló meg-
valósításához 240 millió forint hi-
telt vesz fel, a beruházás 40 szá-
zalékát biztosítania kell. A felújí-
táshoz az állam a 600 millió forin-
tos felújítás 60 százalékát biztosít-
ja. A hitel beszerzése érdekében
három bankot pályáztat meg az
önkormányzat, a hitel visszafizeté-
sére pedig üzleti tervet dolgoznak
ki, fogalmazott dr. Tóth László.

Bali Zoltán a gazdaságfejlesz-
téssel kapcsolatban elmondta: a
legfontosabb a munkahelyterem-
tés, a mobilitás elõsegítése, ezen
belül az infrastrukturális fejleszté-
sek és a környezetvédelem. Az
önkormányzati elõterjesztések is
ennek szellemében készülnek. Ki-
emelte, a letelepedni kívánó vál-
lalkozások számára fontos az
északi ipari park további közmû-
vesítése, erre a TOP-program ke-
retében kerül sor, mintegy kilenc
hektáron.  

A közgyûlés munkahelyteremtõ
beruházás céljából ingatlant érté-
kesített a Tudományos és Tech-
nológiai Parkban az Atrium De-
sign Kft. részére. A tervezett beru-
házás összértéke: ötvenmillió fo-
rint.

Bali Zoltán továbbá leszögezte:
fontos cél erõsíteni Zalaegerszeg
kereskedelmi pozícióját. 

A legutóbbi városi közgyûlést követõ Fidesz-KDNP sajtótájé-
koztatón dr. Tóth László frakcióvezetõ és Bali Zoltán frakcióveze-
tõ-helyettes, a gazdasági bizottság elnöke hívta fel a figyelmet a
legfontosabb döntésekre.

FIDESZ: FEJLESZTÉSEKRÕL

DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK AZ ISPITÁTÓL
TOVÁBBI PÉNZGYÛJTÉST INDÍTOTTAK

Betegágy melletti szívultrahang-készüléket kapott a zalaeger-
szegi Szent Rafael Kórház koronáriaõrzõje, míg az urológiai osz-
tály flexibilis hólyagtükrözõ endoszkópot az Ispita Alapítványtól.



3Aktuális

– Vadas Zsuzsa –

Ki, milyen meggondolásból
kezdte el a coach-képzést? Mit
várt, mit kapott? Hogyan tudja
hasznosítani például az üzleti élet-
ben? Errõl beszélgettünk a képzés-
ben részt vevõk egy csoportjával.

– Fontos számomra az egy éle-
ten át tartó tanulás, azt hiszem ez-
zel példát is mutattam… Egy telje-
sen új területrõl van szó, ami a mul-
tinacionális cégeknél már gyakorlat,
a magyar üzleti életben még nem
igazán alkalmazott eszköz a
coaching, holott sok mindenben se-
gíthet, amikor valaki elakad, akár a
személyes életében, akár munkájá-
ban. Gyakran apró segítségre van
szükség a továbblépéshez, amihez
jó kérdésekkel vezetjük el ügyfelün-
ket – mondja Kárászné dr. Rácz Lí-
dia nyugdíjas fõiskolai docens, aki
azt is elárulta, hogy volt tanítványai-
nál vizsgázott és a csoporttársai kö-
zött is voltak olyanok, akiket tanított. 

– Én üzleti coach-ként nem fo-
gok dolgozni, de foglalkozom te-
hetséggondozással, és bedolgo-
zom jogvédõ szervezeteknek, ahol
tudom hasznosítani a tanultakat –
tette hozzá. – Az elakadás minden-
kinél egyéni, speciális, a megoldás
is egyedi. Hogyan lehet az egyén-
bõl kihozni a legjobbat? Tanulsá-
gos volt nekem ez a kurzus, szak-
mailag és önismeretben is. Jó do-
log, amikor a saját berögzött isme-
reteinket, szokásainkat tágítjuk, új
megközelítéseket ismerünk fel.
Szóval agytornának sem volt
rossz.

Munkaerõpiaci tanácsadó Bojtár
Ildikó, akit a tudásvágy és kíváncsi-
ság hajtott a képzés felé. Az erede-
ti végzettsége HR-menedzser, és
mivel úgy érezte, sokan fordulnak
hozzá segítséget kérni, részt vesz
a coach-képzésen.

– Ha jó szakemberek vagyunk,
fel tudjuk mérni, hogy a hozzánk
fordulónak tanácsra van-e szüksé-

ge vagy egy mentorra, aki adott pil-
lanatban segíti, vagy egy coach-ra,
aki a jó kérdéseket felteszi. A kép-
zésnek köszönhetõen egyre inkább
tudok kérdésekkel segíteni. Ahhoz,
hogy mi a jó kérdést fel tudjuk ten-
ni, beszélgetni kell, aztán a vála-
szok újabb kérdéseket vetnek fel.

– Nagyon fontos volt, hogy az

egónkat tegyük félre – állítja Tóth
Szilvia HR-menedzser. Hogy mi-
ért? – Azért, mert nem mi vagyunk
a folyamatban a fontosak. Ne ma-
gunkból induljunk ki. Nem az szá-
mít, hogy én mit gondolok, hanem
az, amit az ügyfél érez, hogy elérte-e
a célját a beszélgetés.

Azt mondja, önmaga fejlesztése
miatt kezdte el a képzést, szerinte
az önismereti út fantasztikus volt.
Ha valaki tisztában van magával,
akkor tud hathatósan segíteni má-
soknak.

– Idejöttünk tizenketten, bizony
nagy egóval, aztán ez változott.
Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a
válaszokban a következõ kérdést,
amit fel kell tennünk, ami segíti az
ügyfelünket abban, hogy tovább
tudjon lépni. Ezt az utat nem csak
az üzleti életben használhatjuk, ha-
nem a magánéletben is, gyerme-
keinkkel, munkatársainkkal kap-
csolatban is.

Harminc éve dolgozik a közszfé-
rában Kiss Csaba közgazdász, aki
17 éve vezetõ, és akinek fontos
volt, hogy felkészült legyen a veze-
tésben.

– A vezetési irodalom alapveté-
se, az ember középpontba helye-
zése. Nem csak anyagilag, emberi-
leg is motiválni kell a munkahelye-
ken, csak így lehet megtartani a
munkaerõt. A coaching-szemléletû
vezetés még nem jellemzõ a köz-
szférában, pedig lehetne. Azt látom
a környezetemben, hogy a problé-
mákat próbálják eltolni maguktól,
csak a feladatra koncentrálnak, az
emberi attitûdök háttérbe szorul-
nak. Én próbálom a munkatársaim-
mal megbeszélni a döntéseket,
motiválni õket. Lehet úgy is dolgoz-
ni, hogy a vezetõ és beosztott is jól
érezze magát. Van, akinek az a
fontos, hogy megkérdezzem a vé-

leményét, „te ezt hogyan csinál-
nád?” Ennek a stílusnak van ereje.
Ez a képzés egyfajta önigazolás is
volt számomra.

Csapai Gyopár fõiskolai oktató,
képzésvezetõ az újszerûséget és a
gyakorlatközpontúságot említi.

– Nem csak szimulációs játé-
kaink voltak, hanem „éles” gyakor-
lataink is. Eljöttek hozzánk cégve-
zetõk beszélgetni, és mi is mentünk
látogatóba vállalkozásokhoz. Nem
volt írott tananyag, így nem volt mi-
bõl felkészülni a vizsgára, aminek
az újszerûsége az önreflexiók vol-
tak. Így a „számonkérés” szinte já-
téknak tûnt – említi Csapai Gyopár.
– A coaching-szemlélet kezd is-
mertté válni, vannak munkahelyek,
– bankok, holdingok –, mikrovállal-
kozások, ahol már kötelezõ, és
több projektben is már elõírás en-
nek vállalása. Rendkívül büszke
vagyok erre a csoportra – mondja.
– Mindenki hatalmas változáson
ment keresztül. A leglátványosabb,
hogy megtanultunk aktívan hallgat-
ni,  megérteni és elfogadni mások
álláspontját, ami pedig az eredmé-
nyes, sikeres munka alapja.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tenger elérhetõségét azért

hangsúlyozta az elõadó, mivel a
termékek 95 százaléka alap-
anyag, félkész termék, alkatrész
vagy késztermék formájában uta-
zik a tengeren. E mellé a tény mel-
lé sorakoztatta azt is, hogy Ma-
gyarország konténerforgalmának
70 százaléka Szlovéniából (Ko-
per) indulva Zalaegerszegen átha-
ladva érkezik a célállomáshoz.

A gond csak az, hogy itt nem
áll meg a vonat, fel- és lerakodá-
si, raktározási lehetõség jelenleg
nincs. Tehát például a zalaeger-
szegi cégekhez érkezõ rakomá-
nyok a városon áthaladva érkez-
nek Budapestre, innét kamionon
lehozzák azt Zalába, majd az
üres konténert visszaviszik a fõ-
városban, ahonnét a megyeszék-

helyen áthaladó (de meg nem ál-
ló) vonaton keresztül hagyja el az
országot.

– A város vezetése jól látja ezt
a kihasználatlan lehetõséget, hogy
szinte egy aranybányán ülünk kol-
dusmódjára. Ezért lobbiznak. A cél
a szállítmányozás kiépítése, kon-
ténerterminál létrehozása, ezzel
Zalaegerszeg globális vállalatok
számára lenne egy átjáróajtó. Za-
laegerszeg köré húzott 80 kilomé-
teres körön belül 75 százalékban
magyar települések vannak. Szá-
mukra is sok elõnnyel járna ez a
fejlesztés. Így Zala, Vas, Veszp-
rém, Somogy és Baranya megye
is profitálhatna, ha létrejönne ez a
fejlesztés.

Mindehhez a szakmai tanul-
mánytervek készen állnak, pályá-
zati forrás függvénye a folytatás.

A VÁROS JÖVÕJÉRÕL

– pet –

Zalaegerszegen május 4-én
szervezett a klub és annak helyi
csoportja kerékpár-szervizeléssel
egybekötött reggelit a Dísz téren.
Mint azt az egyesület képviseleté-

ben Kertész András szervezõ ér-
deklõdésünkre elmondta: reggel 6
és 9 óra között igyekeztek egy-két
finom falatra minden kerékpárost
megállítani, akik áthaladtak a Dísz
téri bringaúton. Az akció zárásáig
több mint száz biciklist láttak ven-
dégül, de ennél többen kerekeztek
át a téren. Ez nem rossz szám; per-
sze lehetne ennél sokkal több is.

A szervezõk úgy látják, hogy az

elmúlt évekhez képest valame-
lyest nõtt azoknak a száma, akik
ezt a környezetbarát közlekedési
eszközt választják Zalaegersze-
gen, bár azért még van hová fej-
lõdni. A klub ehhez hasonló közté-
ri rendezvényekkel és kampá-

nyokkal próbálja ösztönözni a la-
kosságot a rendszeres kerékpár-
használatra. 

A reggeli „csomagban” ezúttal
gyümölcslé, Túró Rudi és kifli sze-
repelt. A bringások ezenkívül
szervizelhették kerékpárjukat, sõt
a rendõrség jóvoltából – az esetle-
ges lopások megelõzése érdeké-
ben – regisztrálni is lehetett a jár-
gányokat.

BRINGÁS REGGELI A DÍSZ TÉREN
CÉL A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS NÉPSZERÛSÍTÉSE

Már évek óta hagyomány, hogy a Magyar Kerékpárosklub
évente két alkalommal reggelivel lepi meg mindazokat, akik bicik-
livel igyekeznek munkába. Az országos akció célja egyértelmû:
népszerûsíteni a kerékpáros közlekedést, ami egy gyors, olcsó
és környezetbarát megoldást jelent mindenki számára.

– B. K. –

– A pályázati támogatással ma-
gyarlakta, határon túli településeket
lehet meglátogatni, s mi elsõ alka-
lomként, a gyerekek és a szülõk vé-
leményét is figyelembe véve, Er-

délyt választottuk – mondta Domján
István igazgató és Salamon Edit in-
tézményvezetõ-helyettes. – 42 he-
tedikes diák és az õket kísérõ 5 pe-
dagógus vett részt az ötnapos ki-
ránduláson a közelmúltban.

Tusnádfürdõn volt a szállásunk,
és napi közel száz kilométeres uta-
zással azon településeket látogat-
tuk meg, melyek Bethlen Gáborral
kapcsolatba hozhatók. Így a szülõ-
házat Marosillyén (Veres-bástya).
A rom állapotú épültet, a Szent Fe-
renc Alapítvány vezetõjeként Böjte
Csaba ferences testvér vásárolta
meg és újította fel, történelmi em-
lékhelyként megõrizve azt.

A gyerekek már lelkesen mesélik
is az élményeiket, melyek a neve-
zett házhoz vagy sokak kedvencé-
hez, a Szent Anna-tóhoz, illetve a
Parajdi Sóbányához kapcsolódnak.

De a beszámolóik alapján érté-
kes földrajzi, történelmi, irodalmi és
néprajzi ismeretekkel gazdagodtak,

s az az erkölcsi élmény is sokat je-
lentett, mely a hazaszeretetrõl
szólt, a magyarságõrzés legszebb
példájáról az erdélyi emberekkel,
valamint kortárs diákokkal való sze-
mélyes találkozás során. Ámulatba
ejtette a gyerekeket a természetes

táj, az épített emlékek, s az itt élõk
lelkisége, s az az „aha élmény”,
hogy „mintha itthon lettünk volna”.
Nem csak barátságok szövõdtek,
hanem jótékonykodásra is sor ke-
rült, a korábban gyûjtött adomá-
nyokkal otthonban élõ gyerekeket
és kortárs diákokat ajándékoztak
meg. A hagyományõrzés élõ példá-
iban bõvelkedõ utazás jól illeszke-
dik az iskola programjához, mely
szintén zászlójára tûzte ezt. 

Elõkészületeként jól felkészítet-
ték a pedagógusok a résztvevõket
az élménydús kirándulásra. Haza-
érkezve pedig témanapon adták át
mindezt az itthon maradt iskolatár-
saknak. Így Marosillye, Tusnád-
fürdõ, Gyulafehérvár, Kézdivásár-
hely, Madéfalva, Korond, Parajd,
Csíkszereda, Csíksomlyó, Vajda-
hunyad, a Szent Anna-tó és Déva
vára jelképesen közelebb került
Zalaegerszeghez. A kirándulásról
tablókat is készítettek a tanulók. 

Az egykori erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor nyomában járva
terveztek kirándulást az andráshidai Öveges-iskola hetedikesei.
Pályázati támogatással valóra vált az álmuk, s határtalan kirucca-
násuk életre szóló élményt hozott.

„HATÁRTALANUL!” JÓ KÉRDÉSEKKEL SEGÍTENI
A COACHING MÁS, MINT A TANÁCSADÁS – EGYRE NAGYOBB RÁ AZ IGÉNY

A Budapesti Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási
Karán négy év elõkészítõ munka után idén tizenketten végeztek
üzleti (business) coach szakon. Mit is jelent ez a nem mindenki
számára ismert kifejezés? Egy személyre szabott módszerrõl van
szó, melynek lényege, hogy az „ügyfelet” a saját erõforrásaira tá-
maszkodva támogatja a fejlõdésében. A coaching modern, üzleti
formájában a ’80-as években született, és azóta folyamatosan ter-
jed világszerte.

A coach szakon végzettek csoportja.



Az ember életében fontos
dolgok közül ezúttal a barátság
témáját emelték ki a Zalaeger-
szegi Nõi Szalonban. Errõl be-
szélgetett két meghívott vendé-
gével, Schmitt Pálné Makray
Katalin egykori olimpikonnal és
Darvasi Ilonával, a Turay Ida
Színház alapító igazgatójával
Balaicz Zoltánné, a szalon ve-
zetõje.

– b. k. –

A vendég hölgyek, akik egyéb-
ként „1000 éve barátok”, nem tit-
kolva korukat, és ebbõl adódó
élettapasztalataikat sokoldalúan,
idõnként ellentétes véleményeket
megfogalmazva tudtak hozzászól-
ni a feltett kérdésekhez. Vagyis ki
lehet a barát, mi ma a barátság ér-
téke, van-e férfi-nõi barátság és a
fiatalok nyitottsága, igénye az in-
formatika korszakában a szemé-
lyes kapcsolatokra.

Eltérõ véleményük láthatóan
nem akadálya a barátságuknak,
holott éppen Ilona fogalmazta meg
a közös érdeklõdés és értékrend
fontosságát. 

– Nem lényeges azonban az
egymás közötti földrajzi távolság,
a kilométerek, ha tudjuk, van vala-
ki, akit felhívhatunk, akivel majd al-
kalomadtán találkozhatunk, s már
ez a tény is erõsíti a lelket – tette
még hozzá. 

– És ott tudjuk folytatni, ahol
azelõtt abbahagytuk és nem azért,

mert mindig ugyanarról beszélünk
– mondta Makray Katalin. – Ebben
az életkorban lett a legtöbb bará-
tom. Ezek nem érdekkapcsolatok,
semmi másról nem szólnak, mint-
hogy jól érezzük magunkat együtt.
Ezek hatalmas értékûek. Vegyük
úgy õket, mint egy kincs. 

Míg Ilona úgy tartja, a férfiak
számára könnyebb a barátságok
létrehozása és ápolása, mivel a fe-
leség biztosítja otthon a hátteret a
kikapcsolódás lehetõségéhez, ad-
dig Katalin szerint a „sörözõs”
éveknek hamar vége szakad, és
idõsebb korban a férfiak inkább
magányosak, számukra a család
jelenti a baráti társaságot is. En-
gedjük hát a párunkat a baráti kör-
rel, amíg tart ez az idõszak az éle-
tükben, tanácsolta. 

– Ne csak panaszkodásról szól-
jon, ne egymás lelki szemetesládái
legyünk. Viszont egy jó barát már a

másik nézésébõl tudja, ha annak
valóban fontos kibeszélnivalója
van. S akár a pillantásunk is lehet
olyan erejû, mely támogatja a má-
sikat – hangsúlyozta Ilona. 

S hogy a barátságok változása
mennyire lehet veszélyes az intim-
szférára, arról is kérdezte vendé-
geit Balaicz Zoltánné.

– Vannak fellángolások a barát-
ságban, amikor jobban kibeszéljük
magunkat, de idõvel ebben is egy-
re szemérmesebb lesz az ember.
Egyre kevésbé adja ki magát, mert
lehet, hogy volt már olyan, hogy
valaki nem volt méltó az ilyen kitá-
rulkozásra – mondta Makray Kata-
lin. – Ma inkább a tényekrõl be-
szélgetünk, kevésbé vagyunk kí-
váncsiak mélységében a másik
magánéletére. 

A fiatalok esetében is több pél-
dát hoztak. Van, hogy a közösségi
oldalak világán kívül is kialakul és
fennmarad baráti kör, van, aki ma-
gára marad ebben a világban, s a
legifjabbak egészen függõivé vál-
hatnak a „kütyüknek”, miközben a
valódi értékek mellett észrevétlen
elmennek.

4 Kitekintõ

– pet –

Hogy mi köze Zala megyéhez,
és a skanzenhez Rómer Flórisnak
és miért nem a róla elnevezett me-
gyeszékhelyi utcában avatták fel a
táblát, arról dr. Gyimesi Endre, a
közalapítvány elnöke beszélt az ün-
nepségen. Elhangzott: az 1870-es
években elpusztult zalacsébi fa-
templom terveit Rómer munkássá-
ga révén sikerült rekonstruálni,
majd a falumúzeumban újra felállí-
tani.

A régész – aki mindemellett
mûvészettörténész és festõmû-
vész is volt – 1863-ban bejárta Za-
lát; mégpedig szekéren. Minden
településen igyekezett lajstromba
venni a régészeti és mûvészettör-
téneti értékkel bíró emlékeket.
Mindezekrõl, illetve Rómer Flóris
életútjáról és munkásságáról már
dr. Vándor László régész, a Gö-
cseji Múzeum egykori igazgatója
szólt. Mint fogalmazott: õ volt az
elsõ olyan ember, aki nagy részle-
tességgel számolt be a zalai érté-
kekrõl. Tehette ezt többek között
azért, mert egyházi ember lévén
(Benedek-rendi szerzetes, pap,
majd nagyváradi nagyprépost-ka-
nonok is lett), sok ismerõse volt a
megyében, így meg tudta szervez-
ni a plébániák között és a földes-
urak körében az utazásait. A látot-
takat nemcsak tudományosan dol-
gozta fel, hanem egy cikksorozatot
is írt a Vasárnapi Újságba, Zalai le-
velek címmel. Olyan épületekrõl
(fõleg középkori templomokról) ol-

vashatunk többek között ezekben
az írásokban, melyek azóta már
elpusztultak.

Így került fókuszba az egykori
zalacsébi templom is, melynek
részletesen dokumentálta a kiné-
zetét és az épület tervrajzát. Ván-
dor László elmondta: mikor évek-
kel ezelõtt a felvetõdött, hogy jó
volna a skanzenbe egy szakrális
épületet létesíteni, a feljegyzések
alapján a néhai zalacsébi fatemp-
lomra esett a választás. A felépí-
téshez az Együtt Zalaegerszegért
Egyesület segítségével szervez-
tek gyûjtést, de számos más támo-
gatója is akadt a kezdeményezés-
nek. A templomot végül pont
olyanra építették fel, amilyennek
Rómer akkoriban látta. Az épület
pedig azóta is a falumúzeum egyik
büszkesége.

Az emléktáblát Balaicz Zoltán

polgármester és Béres János
szobrászmûvész leplezte le Gyi-
mesi Endre és Vándor László tár-
saságában.

Idén már a harmadik alkalom-
mal avatott emléktáblát a Zala-
egerszeg Kultúrájáért Közalapít-
vány. Elõbb Arany János költõ,
majd Farkas Dávid egykori or-

szággyûlési képviselõ tiszteletére
emeltek dombormûvet.

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS A SKANZENBEN
RÓMER FLÓRIS ARCMÁSA A FATEMPLOMON

A magyar régészettudomány atyjaként is ismert Rómer Flóris
(1815–1889) tiszteletére avattak emléktáblát a Göcseji Falumú-
zeum zalacsébi fatemplomának falán. A dombormûvet – melynek
létrehozását a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány kezdemé-
nyezte – Béres János szobrászmûvész készítette.

ANTENNASZERELÉS
VILANYSZERELÉS

RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALJUK:
• lakásfelújítás vagy festés elõtti

tûz- és balesetveszélyes
alumíniumvezetékek cseréjét,
szerelvények áthelyezését,

• egyéb épületvillamosági
szerelést.

VARGA KFT.
Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/a •

92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

– b. k. –

Minden korosztály legalább egy
pluszórát szánt a héten a környe-
zetvédelemmel, környezettudatos-
sággal kapcsolatos ismeretekre.
Az alsós osztályok például egy-

egy gyógynövényt választottak
maguknak, s ezzel kapcsolatos
képekkel, információkkal dekorál-
ták az osztályukat. A felsõsök pasz-
szívház-makettet készítettek, vagy
éppen angol nyelven értekeztek a
témába vágó filmvetítést köve-
tõen. De szóba került a felelõs ku-
tyatartás, prezentációkat készítet-
tek az energiaforrásokról. Az alsó-
sok és a gimnazisták per-

formance-ként ökolábnyomot illet-
ve vízcseppet alakítottak ki élõ
képpel (felvételünkön). S a hetet
jutalom tanulmányi kirándulások
zárják. 

– Sok információ elhangzik
ilyenkor, de a lényeg a felelõsség

tudatosítása. Saját lehetõségek-
hez mérten hívjuk fel a figyelmet a
környezettudatosságra és védjük a
környezetet. Kis lépésekkel, az
életkornak megfelelõen, pluszórák-
kal vagy látványosabb rendezvé-
nyekkel – mondta Czigány László
igazgató. Hozzátette: városi szintû
programjuk lesz májusban a ma-
darak és fák napja megünneplésé-
nek szervezése.

VÉDIK A KÖRNYEZETET
A fenntarthatóságra, a környezettudatosságra való figyelemfel-

hívást tették a hét témájává az Ady-iskolában. Az intézmény két
éve nyerte el az Örökös ökoiskola címet, s ennek megfelelõen
formálják a tanulók szemléletét.

BARÁTSÁGRÓL A SZALONBAN
NE LEGYENEK A „KÜTYÜK” FÜGGÕI

Bánfalvi Péter elnök arról be-
szélt, hogy az interneten és egyéb
csatornákon terjedõ áltudomá-
nyos hírek ellenében a hagyomá-
nyos ismeretterjesztésnek felérté-
kelõdik a létjogosultsága nap-
jainkban. Ezt a tevékenységet is-
kolai, társadalmi, települési kö-
zösségre építik, elõadóik pedig el-
kötelezettséget éreznek abban,
hogy minden témát tudományos
megalapozottsággal közelítsenek
meg. Évente megrendezik az
Öveges József levelezõversenyt
matematikában, informatikában
és csillagászatban, azzal a szán-
dékkal is, hogy a fiatalokat bevon-
ják az ismeretterjesztõ munkába.

Az egyesület elmúlt évi mûkö-
dését a csökkenõ bevételek elle-
nére stabilitás jellemzett, amit
megfontolt gazdálkodással értek
el, mondta Rózsás Csaba ügyve-
zetõ igazgató. Az ismeretterjesz-
tés, a tehetséggondozás valamint

a mûködés feltételeit a felnõttkép-
zéssel és a hatósági vizsgázta-
tással teremtették meg. A piaci
pozícióik megtartását nagyban
segíti a 2016 novemberében
megszerzett önálló OKJ-s vizsga-
jogosultság. Az elmúlt évben „egy
iskolányi ember végzett náluk”, hi-
szen több mint 300-an OKJ-s ké-
pesítést, valamint ezren gépkeze-
lõ hatósági bizonyítványt szerez-
tek. Idén is hasonló részvételre
számítanak képzéseiken, tanfo-
lyamaikon.

Dr. Hámori József, a TIT elnö-
ke a zalai szervezet felnõttképzé-
si tevékenységét példaértékûnek
nevezte. A TIT jövõbeli feladatai
közé sorolta az idegen nyelvi kép-
zés elindítását, továbbá kiemelte
az ismeretterjesztés szerepét a
tudományos eredmények közzé-
tételében, melynek egyik célja az
áltudományos hírekkel szembeni
fellépés.

ISMERETTERJESZTÉS, FELNÕTTKÉPZÉS
ÉVES KÖZGYÛLÉSÉT TARTOTTA A TIT

Bánfalvi Péter, dr. Hámori József, Piróth Eszter, Rózsás Csaba

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesü-
let a közelmúltbeli éves közgyûlése elõtt sajtótájékoztatót tar-
tott zalaegerszegi székházában, melyen dr. Hámori József agy-
kutató, akadémikus, a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
elnöke, valamint annak igazgatója, Piróth Eszter is részt vett.
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Annak ellenére, hogy a lakóte-
lepi házak erkélyeinek csinosítá-
sára egyre több ötletet találhatunk
az interneten, Zalaegerszegen sé-
tálva idõnként elég lesújtó a lát-
vány, ha felnézünk egy-egy ház
erkélysorára. Imitt-amott van azért
halvány jele a változásnak. Ez
utóbbi jelenségrõl, illetve a kismé-
retû erkélyek felújítási, dekorálási
lehetõségeirõl kérdeztük Hadnagy
Emõke lakberendezõ-dekoratõrt.
Annál is inkább, mert ahogy köze-
leg a jó idõ, egyre többször támad
kedve az embernek kiülni egy-egy
kávéra, pohár italra...

Elsõ körben azért ne lepõdjünk
meg, ha emiatt a szemközti ház
ablakaiból kissé furcsán néznek
ránk, hiszen Magyarországon más
az erkélyhasználat kultúrája, mint
külföldön. A szakember azt ta-
pasztalja, hogy sokan még most is
csak afféle raktárhelyiségnek vagy
biciklitárolónak használják az er-
kélyeket. Érthetõ persze, hogy a
kis alapterületû lakásokban adód-
hatnak problémák a tárolással, ám
néhány jó ötlettel, praktikus elren-

dezéssel maximálisan ki lehet
használni a helyeket. Az erkély bir-
tokba vételével, stílusos berende-
zésével pedig egy pluszhelyiség

nyerhetõ, amit különféle megoldá-
sokkal még téliesíteni is lehet.

– Már egy-két négyzetméteres
erkélyekbõl is lehet nagyon han-
gulatos helyiségeket varázsolni.
Érdemes a hangsúlyokat a burko-
lati elemekre, színekre, fényekre,
textíliákra, na és a növényekre for-
dítani. Nem kell mindig nagy beru-

házásra gondolni, és sok pénzt el-
költeni. Gyakran egy egyszerû fes-
téssel, néhány olcsóbb, színes
szõnyeggel, díszpárnával, mé-
csessel és színes virággal is
nagyon hangulatos és otthonos te-
ret nyerhetünk – mondja a lakbe-
rendezõ. – Aki több pénzt tud a fel-
újításra fordítani, ma már sokféle
járólap, lambéria, bútor, árnyékoló

és szélfogó közül választhat.
Ezekkel gyakorlatilag egész évben
használhatóvá válik a balkon.

Hadnagy Emõke szerint azért
néhány dologra érdemes odafi-
gyelni. Például, hogy ne könnyû
szerkezetû tárgyakat, bútoreleme-
ket válasszunk, hiszen egy vihar
azokat hamar tönkreteheti. Cél-

szerû olyan burkolatban, bútorok-
ban, növényekben és kiegészítõk-
ben gondolkodni, amik jól bírják a
változó idõjárást. Ha pedig eluta-
zunk, a kényesebb dolgokat sose
hagyjuk az erkélyen. Ami a világí-
tást illeti: törekedjünk a természe-
tes fényekre. Használjunk mécse-
seket vagy hangulatvilágítást, az
erõs fények itt kerüljenek inkább
háttérbe.

– Ami a manapság uralkodó stí-
lusokat illeti, még most is nagy di-
vat az úgynevezett vidéki, vagy
vintage stílus, ami nemcsak a laká-
sokban, vendéglátóhelyeken, ha-
nem a balkonok, erkélyek, kertek
díszítésénél is visszaköszön. Bát-
ran használhatunk természetes
anyagokat, színes üvegeket, régi
szöveteket, bútorokat; utóbbiakat
újra is festhetjük. Most éppen a tür-
kiz és a rózsaszín a menõ.

Hozzátette: szintén trend a
glamour stílus, ami csillogást ad a
térnek, hiszen itt elõtérbe kerül az
ezüst, az arany, az üveg és a fém
a tárgyakon. Ezenkívül selymet,
szõrmét, bojtokat is szívesen
használnak kiegészítésül. A me-
diterrán pedig örök és megunha-
tatlan stílus, nem véletlen, hogy
ezt választják talán a leggyakrab-
ban.

A szakember azt tapasztalja,
hogy az erkélyek újragondolása
inkább a nõknél kerül elõtérbe, de
érdekes módon a fiatalok, egyete-
misták is egyre gyakrabban keres-
nek olyan lakásokat, ahol van egy
kis „kiülõ”. Õk már külföldrõl hoz-
zák ezt a kultúrát, hiszen Dél-
vagy Nyugat-Európában szinte
minden házon funkcionális és ott-
honos balkonokat látni.

LASSAN VÁLTOZÓ ERKÉLYHASZNÁLAT
DÍSZÍTSÜK ÉS LAKJUK BE A BALKONT!

Szabadban lenni jó, az meg egyenesen ajándék, ha ezt az ott-
honunkban is megtehetjük. Mert mondjuk, rendelkezünk egy
megfelelõ kerttel, erkéllyel vagy terasszal. Könnyû annak, aki
családi házban él – gondolhatnánk. De hát miért is ne válhatna
mindez valóra egy emeletes ház erkélyén is?

Balaicz Zoltán a hivatalos prog-
ramokkal kapcsolatban úgy tájé-
koztatott, hogy a rendezvénysoro-
zat május 12-én indul (vagyis a vá-
ros napjához, május 13-hoz legkö-
zelebb esõ pénteken) Kovács Kár-
oly néhai polgármester emlékmû-

vének koszorúzásával, majd ün-
nepi misével. Ezt követõen 10 óra-
kor kerül sor a Mindszenty téren
Farkas Ferenc szobrászmûvész új
– az egerszegi várat ábrázoló  ma-
kettjének avatására. A jubileumi év
jegyében, az avatás után 770 óvo-
dás 770 darab kék-fehér lufit
ereszt majd szélnek. Tizenegy
órától pedig a hagyományos ünne-
pi közgyûlés keretében adják át az
idei Díszpolgári címet és Pro Urbe
díjakat. 

Május 12-tõl, a június 9-én kez-
dõdõ háromnapos fesztiválig te-
matikus hétvégék zajlanak a bel-
városban. Május 20–21-én Ko-
molyzenei hétvégére, 27–28-án
Folklór hétvégére, június 2–3-án
Street Food hétvégére kerül sor a
Dísz téren. Ezek részletes prog-
ramjait Gyõrffyné Könczöl Tímea,
a zeneiskola vezetõje, Tompa Gá-
bor, a Kvártélyház igazgatója és
Horváth Szilárd, a Városmarke-
ting-iroda vezetõje ismertette.

Szintén a fesztivál részeként
kerül megrendezésre május
13–14-én az Országos Fazekas-
Keramikus Találkozó és Fesztivál,
ezúttal a Gébárti-tó partján, mely-
rõl Skrabut Éva, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület vezetõje

számolt be (lásd 1. oldali keretes
írásunkat).

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy június 9-én testvérvárosi de-
legációk érkeznek majd a városba.
A találkozó jegyében baráti címe-
rek átadására is sor kerül. De,
ugyanezen a napon kerül felava-
tásra Szabolcs Péter szobrászmû-
vész Szabó Gyula kefekötõrõl ké-
szült szobra is a Piac téren.

Balaicz Zoltán hozzátette: a ju-
bileumi évforduló alkalmából több
történeti konferencia is lesz a fesz-
tivál idején. Május 17-én Mind-
szenty József hercegprímásról
emlékeznek meg egy tudományos
ülésen, május 24-én a II. világhá-
borúban részt vett zalai honvédek-
rõl lesz szó Hõsök és/vagy áldoza-
tok címmel, június 7-én pedig vá-
rostörténeti konferencia tárgyalja
majd Zalaegerszeg egykori bírái-
nak és polgármestereinek tevé-
kenységét a kezdetektõl egészen
1950-ig.

JUBILEUM ÉS
VÁRMAKETTAVATÁS

A város napjához kapcsolódó rendezvényekrõl, illetve az idei
Egerszeg Fesztivál programjairól tartott a szervezõkkel közös
sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester. Elhangzott: az
összmûvészeti rendezvénysorozat 2017-ben a város elsõ írásos
említésének 770. évfordulója elõtt is tiszteleg, így a hagyomá-
nyos programokon túl, számos esemény a jubileum jegyében zaj-
lik a következõ hetekben. 

– pet –

Az elsõ helyszínen szó esett a
kápolna építésének történetérõl.
Elhangzott: a Kálvária-dombon lé-
võ kápolna 1756-ban már biztosan
állt. A szûrszabó céh építtette, és
jórészt az õ családjaik, illetve ké-
sõbbi leszármazottaik temetkeztek
ide. A kápolna maga egy csodás

barokk épület, amin a stílusirány-
zat minden jellegzetessége megfi-
gyelhetõ. Érdekességképpen el-
mondta, hogy a templom tornya
1938-ban villámcsapás áldozata
lett; a ma látható úgynevezett dup-
la hagymasisakos tornyot az ezt
követõ években építették fel. A ká-
polna környezetében értékes ke-

reszteket és sírokat találhatunk,
melyek részben az egykor híres
keszthelyi kõfaragó mûhelyében
készültek. A sírköveket minden bi-
zonnyal mintakönyvek alapján fa-
ragták.

Az izraelita temetõben Megyeri
Anna megemlékezett néhány helyi
családról (például a Schütz kékfes-
tõ és kereskedõ famíliáról), illetve

beszélt a zsidó temetkezés és a
zsidó sírok szimbolikájáról. Mint
mondta: az izraelita vallás sokkal
bonyolultabb és komplexebb a ke-
reszténynél, amit csak azok érthet-
nek igazán, akik benne élnek, vagy
a téma szakavatott kutatóivá vál-
tak. A temetõk egyik központi ele-
me a mózesi kõtábla, ami mindig

megjelenik a sírokon, de a szimbo-
lika fontos részét képezi a Dávid-
csillag, a tóratekercs, valamint a
különbözõ állat- (oroszlán, sas,
szarvas) és növényábrázolások
(búza, pálmaág, szomorúfûz, ba-
bérág). A sírok szövegezése több-
nyire héber – fõleg a régebbi ko-
rokban – és gyakran megjelenik a
szív szó és a szív szimbolika is.
Annál is inkább, mert a tórában
847-szer forduló elõ ez a szó, hi-
szen hitük szerint ez az érzelmek
központja az emberi testben.

Maga az izraelita temetõ 1869-
ben épült, és Stern Leopold épít-
tette. Érdekes, hogy a századelõs
sírok között számos szecessziós

és art deco jellegû mestermunkát
is találunk, hiszen a sírkõfaragók
is követték az építészeti és ipar-
mûvészeti trendeket.

A Göcseji Múzeum következõ
sétáira május 18-án, majd június
1-én kerül sor délután fél 5-kor.
Elõbbi alkalommal Béres Katalin
történész vezeti a sétát, mely a
Göcseji úti temetõ elõl indul, a jú-
niusi kirándulás idegenvezetõje
pedig dr. Kostyál László lesz. A
mûvészettörténész a protestáns
gyülekezeti épületekrõl mesél
majd a reformáció 500. évforduló-
jához kapcsolódva, és a reformá-
tus templom elé várja az érdeklõ-
dõket.

A KÁLVÁRIATEMETÕTÕL AZ IZRAELITA SÍROKIG
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTÁKAT SZERVEZ A MÚZEUM

Ekeink nyomában címmel indított várostörténeti sétasorozatot
Zalaegerszeg elsõ írásos említésének 770. évfordulója alkalmá-
ból a Göcseji Múzeum. Az elsõ sétán Megyeri Anna történész,
muzeológus kalauzolta a szépszámú közönséget elõbb a Kálvá-
ria-, majd az izraelita temetõben.

Május 12-én 10 órakor avatják a Mindszenty téren Farkas Ferenc
új köztéri alkotását.



A megyei rendõrnap kereté-
ben avatták fel a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság felújított és
parkosított belsõ udvarát, vala-
mint az ott elhelyezett Sárkány-
ölõ Szent György lovas szob-
rot.

– AL –

Az átadási ünnepségen dr.
Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság kapitányságvezetõje kö-
szönetet mondott a beruházás
megvalósításáért, mely a városi
rendõrkapitányság ingatlanjainak
rendbetételét szolgálta. Kitért ar-
ra, hogy a megyei közgyûlés kö-
zelmúltbeli ülésén valamint az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság is
kiválóra értékelte a Zala megyei
rendõrök 2016. évi teljesítményét,
mely eredményben a városi rend-
õrkapitányság munkája is bent
van.

Zala megye települései és vá-
rosai a rend és béke szigetei, a la-
kosság élet- és vagyonvédelme
biztosított a rendõrség által, fogal-
mazott Vigh László országgyûlési
képviselõ. Szólt arról, hogy a kor-
mány a fejlesztések támogatásá-
val, valamint a jövõ évben is vár-

ható bérfejlesztéssel segíti a rend-
õrség munkáját. 

Balaicz Zoltán polgármester
az önkormányzat és a városi
rendõrkapitányság kapcsolatát
szorosnak és korrektnek nevezte,
ami abban is megnyilvánult, hogy
a város 13 millió forinttal támogat-
ta a rekonstrukciót. Mint mondta,
az udvar és az épületek rendbe-
tételével tovább szépült a város,
és külön öröm számára, hogy a
munkában zalaegerszegi vala-

mint önkormányzati cégek vettek
részt. 

Kovács István rendõr vezérõr-
nagy, gazdasági országos rendõr-
fõkapitány-helyettes felidézte,
hogy a régi hepehupás udvaron
igencsak balesetveszélyesen le-
hetett közlekedni. A korábban már
tervezett felújításra a közelmúlt-
ban nyílt lehetõségük. Közel száz-
millió forintot fordítottak a parkosí-
tásra, a térkövezésre valamint két
épület külsõ rekonstrukciójára. A
térköveket nem vásárolták, hanem
közmunkaprogram keretében ké-
szítették el, ami országosan pél-
daértékû, hangsúlyozta.

A beszédeket követõen két
hársfát ültettek el, valamint lelep-
lezték a nagykanizsai Tislér Zol-
tán, címzetes rendõr fõtörzszász-
lós alkotását, Sárkányölõ Szent
György lovas szobrát.

Érdeklõdésünkre elmondta,
egyetlen bükkfarönkbõl faragta ki
a szobrot, amit nem képrõl, hanem
saját elképzelése szerint formált
meg. 

– A. L. –

A rendezvénynek az idén 25
éves fennállását ünneplõ AQ
Anton Kft. adott helyet. Az 1990-

ben egyszemélyes magánvállal-
kozásként induló zalaegerszegi
céget dr. Németh András ügyve-
zetõ igazgató mutatta be a jelen-
lévõ HR-vezetõknek és
foglalkoztatásügyi szakemberek-
nek. Elmondta, a cég stratégiailag
a speciális és high-tech ipari
szegmenseket célozza meg. A
szerszámgyártással, mûanyag al-
katrészek gyártásával és speciális
fémmegmunkálással foglalkozó
vállalat 2015 novemberétõl az AQ
Group AB cégcsoport tulajdoná-
ban mûködik. Termékeit az ener-
gia-, autó- és elektromos ipar je-
lentõs nagyvállalatai számára ér-
tékesíti. Jelenleg 450 fõt foglal-
koztat. A cég stabil termelési tevé-
kenységet folytat, melyben fontos
szerepet tulajdonítanak a nagy tu-
dással rendelkezõ, motivált mun-
katársaiknak.

A munkavállalók a vállalkozá-
sok erõforrásai, éppen ezért alap-
vetõ kérdés a dolgozók megtartá-
sa. Errõl Katona Izabella, a
Human Matrix Személyzeti Ta-
nácsadó Kft. ügyvezetõje beszélt.
Mint mondta, a nemzetközi kutatá-

sok alapján kifejlesztett vállalatfej-
lesztési diagnózis olyan gyors és
anonim eszköz, mely a munkavál-
lalók szemszögébõl vizsgálja a
vállalati hatékonyságot. Az elem-

zés feltárja a dolgozók egyéni el-
kötelezõdését, motiváltságát és a
ki nem aknázott tartalékokat.
Olyan kérdésekre kér választ, me-

lyek a legfontosabb munkahelyen
tartó tényezõk a dolgozók szerint,
ehhez hogyan áll a cég vezetése,
mikor és minek a hatására fontol-
ná meg komolyan a dolgozó, hogy
elmegy, mekkora megtartó ereje
van a bérnek és az egyéb juttatá-
soknak, továbbá a nem pénzbeli
motivációs lehetõségeknek. 

A kutatások szerint egy-egy
munkavállalóban 40, de akár 60
százalék kihasználatlan potenciál
is lehet, melynek érdemi kiaknázá-
sával a vállalatok képletesen meg-
kétszerezhetik dolgozóik létszá-
mát. A vállalatfejlesztési diagnózis
eredményeinek felhasználása ép-
pen ezért jelenthet megoldást a
munkaerõhiány belsõ megoldásá-
ra, hangsúlyozta az elõadó.

Hajcser Lívia, az AQ Anton Kft.
HR-vezetõ, a rendezvény házigaz-
dája érdeklõdésünkre elmondta,
HR-Café találkozók megszervezé-
sét Németh-Horváth Katával, a
ZFOK irodavezetõjével együtt
gondolták ki. Szívesen vállalták,
hogy az elsõ céges találkozó hely-
színe vállalatuk legyen. Ezért is
szolgált örömükre, hogy sokan el-
jöttek a tanácskozásra, melyet
gyárlátogatással zártak.
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– b. k. –

A generációs elmélet szerint az
egymást követõ generációk más
világlátással, értékrenddel, viselke-
déssel bírnak, s ennek változásá-
ban ciklikusság fedezhetõ fel, mely

közel 80 évenként ismétlõdik. Így
ma beszélnek veteránokról
(1925–1945), Baby boom
(1946–1964), X (1965–1979), Y
(1980–1995), Z (1996–2009) és
Alfa (2010-tõl születettek) generá-
ciókról. Az internetre vonatkozóan
a háború után születettek csak
idõskorban kerültek vele kapcso-
latba. A X felnõttkorban ismerte
meg és használja is ezt az eszközt.
Az Y már a NET és a mobiltelefon
világában él, a Z, a homo globalis
pedig beleszületett ebbe a világba.
De nemcsak az internettel való ak-
tív vagy kevésbé aktív kapcsolat a
különbség, hanem részben ennek
okán is kialakult gondolkodás és
reagálási különbségek, érzelmi vi-
szonyulások, motivációk is mások.
Az átmenetinek nevezett X gene-
ráció a rendszerváltással lett nagy-
korú, a legmagányosabban megélt
gyerekkor után. Számukra a karri-
er és a gyermek a fontos, a pár-
kapcsolatra nincs idõ, sok a válás,
az elmagányosodás és magas
stressz jellemzõ. Számukra a tv
volt az, ami a következõ generá-
cióknak a számítógép. Az Y kor-
osztály nagy védettségben nõtt fel,
velük töltötték a szüleik a legtöbb
idõt, ezért kialakult bennük egy
„különleges vagyok” érzés, akár
nárcisztikus személyiséggel, erõs
kötõdés a szülõkhöz és késõi fé-
szekelhagyás. Számukra a munka
és a magánélet egyaránt fontos,
optimisták és mindent azonnal

akarnak. Jellemzõek az evészava-
rok, a függõségek, szorongások.
Kapunyitási krízisuk elõl a virtuális
világba menekülnek. Abszolút a
mában élnek, nem keresik az élet
értelmét, hajlamosak a fatalizmus-
ra. Náluk jelenik meg a multicast,
egyszerre három dologra figyelés. 

A Z generáció jellemzõje, a „Mi
volt az iskolában?” kérdésre, az
„Olvasd el a blogomon.” válasz. Az
internetet eszközként használják,
online kutatnak, tanulnak, projek-
teken dolgoznak. 5-féle dologra fi-
gyelnek egyszerre, világpolgárok,
a legidõsebb anyák gyermekei,
létszámban a legkevesebben van-
nak, kimagasló intellektussal és
problémamegoldó képességgel
rendelkeznek. Hagyományos mó-
don nem taníthatók, csak problé-
ma alapú oktatással. Életüket

többségében patchwork család-
ban élik. Problémájuk a mozgás-
hiány és az evészavar.

Az Alfák 2010-tõl születnek,
számukat 2025-re 2 billióra becsü-
lik. Y szülõk gyermekei, nagyon
sokan lesznek, legmagasabb élet-
kor várható náluk. Csendes, krízist
megélõ generáció lesz feltehe-
tõen, ismertette Nagy Réka.

Az irodalomban is megjelent
egy új kategória. A gyerek- és fel-
nõttolvasmányok közé beékelõ-
dött egy réteg, a felnõtté válást ha-
logató, mesevilágot továbbéltetõ
korosztály igényére. Õket célozza
meg a Young Adult irodalom, spe-
ciális olvasmányokkal, mondta dr.
Lovász Anna. A korosztály szimul-
tán gondolkodású, gyorsan rea-
gálnak, gyors a felfogóképessé-
gük, nagyon jó a memóriájuk, vi-
szont megrettennek a hosszú szö-
vegektõl. A pergés és a képi világ
az övék.

GENERÁCIÓS
KÜLÖNBSÉGEK

A zalai iskolai könyvtárosokat és a gyermekkönyvtárosokat
szólította meg az a továbbképzés, melyet a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár szervezett, s témája az úgynevezett Y és Z
generáció, azaz az 1980 és 2009 között születettek kommuniká-
ciós világa. Nagy Réka klinikai szakpszichológus a generációs
különbségekrõl beszélt, míg dr. Lovász Andrea gyermekiroda-
lom-kutató a kamaszok olvasmányélményeirõl.

HOGYAN TARTSUK MEG MUNKATÁRSAINKAT?
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HR-CAFÉ TALÁLKOZÓN

A munkaerõ megtartásának fontosságáról, valamint a hatékony
álláshirdetésekrõl, illetve annak buktatóiról esett szó a Zalaeger-
szeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrieriroda és Diák-
centruma által szervezett HR-Café találkozón. 

SÁRKÁNYÖLÕ A RENDÕRSÉG UDVARÁN
ÁTADTÁK A VÁROSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG FELÚJÍTOTT BELSÕ UDVARÁT

BÜSZKESÉGPONT
Május 10-én, hétfõn 11

órakor kerül sor a volt ÁVH-
székházban (Mártírok u. 5) a
zalaegerszegi Büszkeség-
pont-múzeum avatására,
amely a kommunizmus ál-
dozatainak állít emléket.

Köszöntõt mond Kiss Bó-
dog Zoltán, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének Zala
megyei elnöke.

Az esemény miatt május
15-én 10.30-tól 12 óráig lezá-
rásra kerül a Mártirok útja–Ke-
lemen utca–Eötvös utca közöt-
ti szakasz.

A múzeumavatásra a városi
önkormányzat várja az érdek-
lõdõket.

Dr. Lovász Andrea

Nagy Réka

III. HELYEZÉS
A közelmúltban került meg-

rendezésre a Budapesti Gazda-
sági Egyetemen a Greennovate
or die! verseny, amelyen a piaci
szereplõk valós, fõként a fenn-
tarthatósággal, környezetvéde-
lemmel és társadalmi felelõs-
ségvállalással kapcsolatos
problémákkal teli esetek megol-
dását várták a vállalkozó tíz
csapattól.

A GKZ csapatának versenyzõi
a kihívásra reagálva 7 kreatív
megoldási lehetõséget vázoltak fel
a zsûrinek, s ezekkel elsõként ju-
tottak ki a vállalati szintû forduló-
ból, majd az összesített versenyen
3. helyezést értek el. A példa bizo-
nyítja a kreativitást és a példaérté-
kû hozzáállást.

A csapat elõzetes felkészítését
Balázsné dr. Lendvai Marietta fõis-
kolai docens és Zsupanekné dr.
Palányi Ildikó fõiskolai docens se-
gítette.

ZALAEGERSZEGEN,
A SPORT UTCA 2. SZÁM

ALATT (VOLT ZAVÉD)
175 M2 HELYISÉG KIADÓ!

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/959-5981
06-30/997-4378



– pet –

A részletekrõl a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester és Vigh László or-
szággyûlési képviselõ. Elhangzott:
az Alsóerdei Sport- és Rekreációs

Központ engedélyes és kiviteli ter-
vei elkészültek, a kormány döntött
a szükséges források biztosításá-
ról, így hamarosan indulhat a közel
3 milliárd forintos beruházás.

Balaicz Zoltán elmondta: a kor-
mány 2015 decemberében már át-
utalt 500 millió forintot a város ön-
kormányzatának a Modern Váro-
sok Program egyes elemeinek elõ-
készítésére. Ebbõl 106 millió forin-
tot fordítottak az alsóerdei projekt
terveinek elkészítésére és területek
vásárlására. A rekreációs program
megvalósítására a TOP keretében
1,5 milliárd forint áll rendelkezésre,
ezenkívül az állam 2017-re 739 mil-

lió forintot, 2018-ra pedig 611 millió
forintot különített el a célra.

A polgármester szólt a konkrétu-
mokról is. A projekt célja az Alsóer-
dõ komplex megújítása és új turisz-
tikai attrakciók létrehozása. Az
utóbbi idõben a szórakozás, pihe-

nés mellett egyre inkább a sporto-
lás és az extrémsportok helyszíne
lett az Alsóerdõ, a beruházással ez
utóbbi lehetõségeket is erõsíteni kí-
vánja a város.

A projekt egyik része a jelenleg
elavult, leromlott állapotban lévõ,
egykori napközis tábort és annak
környékét érintené. Ez az úgyneve-
zett I. zóna, ahol ingyenesen láto-
gatható attrakciók létesülnek. Új
sportpályák, tûzrakó helyek, gyer-
mek és felnõtt játszótér, KRESZ-
park, terepkerékpáros és terepfutó
pályák, valamint spartan race pá-
lyák épülnek a néhai tábor kibõví-
tett területén.

A napközis tábor másik része,
vagyis a II. zóna már fizetõs lesz,
ide egy fogadóépületen keresztül
lehet majd bejutni. A látogatók itt
falmászó centrumot, mászótornyot,
sí- és snowboard-, valamint gokart-
pályát, illetve Euroline-csúszdát ta-
lálnak. De parkoló, valamint az I. és
II. zónát összekötõ büfé és sétány
is kialakításra kerül.

Megújulna a TV-torony és annak
környéke is. A torony szerkezeti re-
konstrukciója mellett egyedülálló
attrakciókkal bõvülne (skywalk te-
rasz, sínes bobpálya és más él-
ményelemek) a hely. A projekt ré-
szeként felújítják a toronyhoz veze-
tõ, rossz mûszaki állapotban lévõ
utat és parkolót is. A polgármester
kitért arra is, hogy az alsóerdei fej-
lesztéssel korszerûsödik az önkor-
mányzat vendégháza, valamint a
búslakpusztai sportlõtér.

A projekttel kapcsolatban Vigh
László elmondta: a cél az, hogy Za-

laegerszeget valahogy „kihozzák” a
természetbe; vagyis hogy felállít-
sák a fotelbõl a tévét nézõ, számí-
tógépezõ embereket. Mindenek-
elõtt pedig az óvódásokat, iskolá-
sokat kellene elhozni ide egy-egy
erdei órára. Ha a gyerek kijön, és
jól érzi itt magát, akkor a szüleit is
megkéri majd arra, hogy látogassa-
nak el az erdõbe. A projekt így a
családról, a természetrõl, a sport-
ról, a kikapcsolódásról egyaránt
szól. Ha meg tudjuk mozgatni a vá-
roslakókat, akkor mindenki egész-
ségesebb lesz, és kevesebbszer
kell orvoshoz járni – fogalmazott az
országgyûlési képviselõ.

A közbeszerzési eljárások lebo-
nyolítása után várhatóan idén
szeptemberben kezdõdne el a terü-
letek elõkészítése, novembertõl pe-
dig az építkezés, ami körülbelül
2018. július végéig tart. A projekt
zárására a tervek szerint 2018 ok-
tóberében kerülne sor.
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EXIT CIRKUSZ 2017
„CIRKUSZ ÉS VARÁZSLAT”
ZALAEGERSZEG, MÁJUS 17-TÕL MÁJUS 21-IG

A VÁROSI SPORTCSARNOK MELLETT
Idei mûsorunkban az állatok kapják a fõszerepet. Több mint 60 állattal érkezik Önökhöz az Exit Cirkusz.

Különleges egzotikus állatprodukciókat láthatnak a cirkusz porondján. Jázmin a púpos teve, a sivatag ha-

jója, Paco az intelligens szamár, perui lámák, pónilovak, holland törpekecskék, idomított kacsák és libák,

bengáli, burmai és álarcos szibériai cicákkal, felejthetetlen macskarevüt mutatnak be, idomított csivavák,

border collie kutyák és kopasz kutya, mississippi alligátor, sivatagi varánusz, zöld leguán, óriás sarkan-

tyús teknõs, óriáskígyók és tigrispitonok.

A cirkusz mûsoraiban nagyon fontos a humor. Johny, a humor tehetséges képviselõje gondoskodik mû-

sorunk folyamán a nevettetésrõl. 

Természetesen mûsorunkban nem csak állatok és bohóc van, hanem kiváló, a nemzetközi cirkuszporon-

don sikert aratott produkciókat láthatnak épp úgy a porondon, mint a levegõben. Az illúzió mesés világá-

ba is elkalauzoljuk Önöket. A „Quick Change” a gyors, varázslatos ruhacserés produkciónk elkápráztatja

Önöket. 

Gyerekek találkozhatnak Spongyabob és Minyon mesefigurákkal!!!!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ: Minden elõdásra a belépõ csak: 2.000 Ft/fõ a lelátóra!
Ne feledjék: EXIT – kijárat a mindennapokból!   

Elõadások idõpontjai: hétköznapokon: 18.00 órakor
szombat: 15.00 és 18.00 órakor
vasárnap: 11.00 órakor

Információ és jegyrendelés: 06-30/693-4632 • www.exitcirkusz.hu

Keressen Facebookon: Exit Cirkusz. Ismerd meg legfrissebb híreinket a társulatunk életérõl!
„Lájkold” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4-fõs családi belépõt.

ZEGASZTÁR-GÁLA
A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

A VI. Zegasztár Gálájára 2017. május 12-én (pénteken) 19.00 órakor kerül sor a Hevesi Sándor
Színházban, amit a Zalaegerszegi Televízió élõ adásban fog közvetíteni. A minden eddiginél maga-
sabb színvonalú tehetségkutató gáláján 89 fiatal fog színpadra lépni a meghirdetett kategóriákban.

A gálára belépõjegyek térítésmentesen igényelhetõk a Hevesi Sándor Színház Szervezési Osz-
tályán (Zalaegerszeg, Ruszt József tér 1. Tel.: 92/598-400). 

A Zegasztár-gálán a következõ fiatal tehetségek mutatkoznak be, akik közül a közönség sza-
vazatai alapján kerül kiválasztásra s a gálaest végén kihirdetésre Zalaegerszeg 2017. évi
ZEGASZTÁR-ja.

KÖNNYÛZENE:
Mihály Luca – Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti Iskola
Nérel Leonarda – Zrínyi Miklós Gimnázium
Kovács Réka Hajnalka – Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Kunvári Lizett – Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI
Munkácsy Lili – Zrínyi Miklós Gimnázium

NÉPZENE:
Sárközi Máté – Öveges József Általános Iskola
Szak Dorina, Fókás Márton, Fókás Andor – Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti Iskola
Nótázók – Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI

KOMOLYZENE:
Kiss Zsófia – Liszt Ferenc Általános Iskola
Ütõhangszeres kamaracsoport – Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti Iskola
Szõke Virág – Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI

MODERNTÁNC:
GÁLA TE
Hári Anna – Németh Lili – Albatrosz 
Maxima Életmód Klub – (fiatalok) 

NÉPTÁNC:
Zalai Csüntök – Körtánc AMI
Lipusz Bendegúz – Körtánc AMI
Tyukodi táncok– Körtánc AMI 
Zalai Csüntök – Körtánc AMI 
FOKLA gyermektánccsoport – Körtánc AMI

VERS:
Horváth Márk – ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Nárai Dominik – Körtánc AMI
Gergely Ildikó – Liszt Ferenc Általános Iskola
Mészáros Aliz – Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI
Weinhoffer Péter – Zrínyi Miklós Gimnázium, Mindszenty Kollégium
Halmai Klaudia – ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Egy négyemeletes társasház
ötven négyzetméteres földszinti
lakásában élõ családot az elmúlt
héten személyesen is felkereste
Vigh László, aki pénzadományt
adott át nekik, továbbá egy felhí-
vást tett közzé.

– Örömmel számolhatok be
arról, hogy szinte egy hét alatt
tudtuk teljesíteni a család kéré-
sét. A felajánlók jóvoltából televí-
ziót, mikrohullámú sütõt, gáztûz-
helyt, porszívót, tartós élelmisze-

reket és gyümölcsöt már kaptak,
valamint a villanyhálózat felújítá-
sát is elvállalta egy vállalkozó.
Szeretnénk még kicserélni a la-
kás elavult nyílászáróit, bízunk
abban, hogy erre a feladatra is
lesz jelentkezõ. Az önkormányza-
tot kértem, hogyan lehetne meg-
oldani azt, hogy a kilencfõs csa-
lád a késõbbiekben egy nagyobb
lakásba költözhessen. A támoga-
tók felajánlását ezúton is köszö-
nöm – mondta Vigh László.

Megmozdultak az emberek Vigh László országgyûlési képvi-
selõ kérésére, akihez egy zalaegerszegi hétgyermekes család
fordult segítségért nehéz életkörülményeik miatt. 

Az egyetlen
magyar alapítá-
sú férfi szerze-
tesrend alapító-
járól ifj. Tompó
László iroda-
l o m t ö r t é n é s z
beszélt, fõként
P. Gyéressy
Ágoston pálos
szerzetes köny-
vét alapul véve.
Bõven kitért Bol-
dog Özséb tör-
ténelmi és szel-
lemi környezetére (1200–1270), a
középkori emberek gondolkodás-
módjára, múltunk szakrálisnak vélt
idõszakára, a rendalapításban
közrejátszó tényezõkre, kiemelten
a tatárjárásra. Elhangzott a rend
hivatalos bejegyzésének (1262)
anekdotája Aquinói Szent Tamás
közbenjárásával. Illetve szó esett

a rend kitiltásáról (II. József), majd
a rendszerváltást követõ történe-
térõl.

A program során invitálták az
érdeklõdõket Zalacsányba, ahol
az egykori pálos kolostor helyszí-
nén hagyományteremtõ szándék-
kal május 27-én szabadtéri pálos
misét tartanak. 

PÁLOSOK

A KOLLÉGIUMI ESTÉKEN
Újabb folytatást él meg az immár hat éve mûködõ Landorhegyi

vagy Kollégiumi Esték sorozat, az önkormányzat támogatásával.
Az idei tavaszon Boldog Özséb, a pálos rend alapítójának élete
volt a nyitó téma.

Ifj. Tompó László

ÕSSZEL INDULHAT AZ ALSÓERDEI FEJLESZTÉS
MEGSZÜLETETT A KORMÁNYRENDELET A TÁMOGATÁSRÓL

A közelmúltban megjelent a kormányrendelet a zalaegerszegi
Alsóerdõ fejlesztéséhez szükséges állami támogatás biztosításá-
ról. Mint ismert, a Modern Városok Program keretében sport- és
rekreációs központ létesül a volt napközis tábor területén és kör-
nyékén, valamint a TV-toronynál.
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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-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. május. 25. Kék zsák: 2017. május. 26.

Üveghulladék gyûjtése: 2017. július 28. (péntek).

A zöldhulladék szállítása 2016. 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.

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
• 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)

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

Magas vérnyomás, cukorbetegek,

pajzsmirigybetegek teái

Vitaminok, étrend-kiegészítõk

Gyógynövényes arckrémek,

hajsamponok stb.

Illóolajok, kézmûvesszappanok

Glutén- és tejérzékenyeknek

száraztészták, lisztek stb.

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS

ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

Vetõmagok

Növényvédõ szerek

Borászati anyagok

Kerti szerszámok

Üvegáruk stb.

Szaktanácsadás,
mikroszkópos vizsgálat

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

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

• 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
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2017. JÚNIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2017. MÁJUS

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2017. 05. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2017. 05. 16. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2017. 05. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium 2017. 05. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola 2017. 05. 15. 13–17 óra Eötvös-iskola

2017. 05. 16. 7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2017. 05. 10. 7–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2017. 05. 11. 7–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2017. 05. 23. 11.30–13 óra Báthory-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2017. 05. 22. 7–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2017. 05. 18. 7–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2017. 05. 16. 13–17 óra Petõfi-iskola

2017. 05. 17. 7–11.30 óra

Dózsa Ált. Iskola 2017. 05. 23. 7–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2017. 05. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2017. 05. 16. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2017. 05. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2017. 05. 17. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2017. 05. 09. 7–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2017. 05. 18. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2017. 05. 18. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2017. MÁJUS 29. (HÉTFÕ) 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!

ÁLLÁS-
HIRDETÉS

A ZALAEGERSZEGI

GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK

OTTHONA

(ZALAEGERSZEG,
GASPARICH M. U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET

KONYHAI KISEGÍTÕ

ÉS TAKARÍTÓ
MUNKAKÖRÖKBE.

Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.

Pályázati feltételek:
• 8 általános iskolai vég-

zettség,
• fizikai munkára való ké-

pesség,
• megbízható, felelõsség-

teljes munkavégzés,
• büntetlen elõélet,
• cselekvõképesség.

A jelentkezéshez csatolandó:
önéletrajz.

Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Az állásról bõvebb infor-
máció kérhetõ az Idõsek Ott-
hona vezetõjétõl, Bálintné
Szalai Anikótól a 92/317-683-as
telefonszámon, az idosek-
otthona@gkzalaegerszeg.hu
e-mail-címen, vagy szemé-
lyesen az intézményben. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-
se c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében
számos egészségügyi alapellátási szolgáltatás
helyszínéül szolgáló épület felújítása rövide-
sen elkezdõdik.

2017. május 2-tõl várhatóan 2017. augusztus
31-ig az egészségügyi szolgáltatók, illetve szolgál-
tatások helyszíne a felújítási munkálatok idõtar-
tamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:
– I. sz. házi gyermekorvosi körzethez (Zala-

egerszeg, Ola u. 12.) tartozó gyermekek ellátá-
sát dr. Peitler Gyula házi gyermekorvos Zala-
egerszeg, Andráshida u. 5. szám alatti rende-
lõben végzi.

– XVII. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg,
Ola u. 12.) az önálló védõnõi tanácsadást

Oroszné Némethy Ágota területi védõnõ Zala-
egerszeg, Göcseji u. 53. szám alatti védõnõi
tanácsadóban látja el.

– XVIII. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg,
Ola u. 12.) az önálló védõnõi tanácsadást
Szteblák Tiborné területi védõnõ Zalaeger-
szeg, Göcseji u. 53. szám alatti védõnõi ta-
nácsadóban látja el.

– II. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zalaeger-
szeg, Ola u. 10–12.) tartozók ellátását dr. Mada-
rász Zsuzsanna háziorvos Zalaegerszeg, Ola u.
12. szám alatt, az épület másik szárnyában lévõ
felnõtt háziorvosi rendelõben végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele elõtt a korábban
megszokott telefonszámokon, vagy az új helyszí-
neken kifüggesztett rendelési idõrõl, azok esetle-
ges változásáról tájékozódjanak.

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS

MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI IRODÁK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pá-
lyáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményeit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 170517 .”

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.

Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.

A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskeze-
lõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell el-
juttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya:  a bérlemények havi bérleti díja.

Induló ár:  az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánla-
tokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legma-
gasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatko-

zó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.

Pályázatok beadási határideje:       2017. május 16. (kedd) 12.00 óra

Versenytárgyalás idõpontja: 2017. május 17. (szerda) 11.00 óra

Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2017. május 18-tól.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.

A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft.  OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).

A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtá-
sára meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Meg-
nevezés

Alap-
terület

Alapár
Fizetendõ

óvadék

Fizetendõ
pályázati 
biztosíték 

(havi bruttó 
bérleti díj)

Balatoni u. 3. 2935/A/64 iroda 36,60 m2 2.196 Ft+áfa/m2/hó 204.149 Ft 102.074 Ft

Balatoni u. 3. 2935/A/64 iroda 17,40 m2 2.196 Ft+áfa/m2/hó 97.054  Ft 48.527 Ft

Balatoni u. 3. 2935/A/64 iroda 23,85 m2 2.196 Ft+áfa/m2/hó 133.031  Ft 66.516 Ft

Balatoni u. 3. 2935/A/64 iroda 17,80 m2 2.196 Ft+áfa/m2/hó 99.286 Ft 49.643 Ft

Balatoni u. 3.
(csökkentett
induló áron)

2935/A/64 iroda 36,99 m2 1.098 Ft+áfa/m2/hó 103.162 Ft 51.581 Ft

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-
se c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében
számos egészségügyi alapellátási szolgáltatás
helyszínéül szolgáló épület felújítása rövide-
sen elkezdõdik.

2017. április 10-tõl az egészségügyi szolgálta-
tók, illetve szolgáltatások helyszíne a felújítási
munkálatok idõtartamára átmenetileg az alábbiak
szerint változik:
– XII. sz. házi gyermekorvosi körzethez (Zala-

egerszeg, Nemzetõr u. 15.) tartozó gyermekek
ellátását dr. Szabóné dr. Arany Mária házi
gyermekorvos Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.
szám alatti rendelõben végzi.

– XII. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg,
Nemzetõr u. 15.) az önálló védõnõi tanács-
adást Gyuk Marianna területi védõnõ Zala-
egerszeg, Nemzetõr u. 34. szám alatti védõnõi
tanácsadóban látja el.

– A VIII. sz. házi gyermekorvosi körzethez
(Zalaegerszeg, Hegyalja u. 39.) tartozó gyer-
mekek ellátását dr. Bicsák Lajos házi gyermek-
orvos Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti
rendelõben (Központi ügyelet, gyermekambu-
lancia) végzi.

– A IX. és X. sz. védõnõi körzetekben (Zala-
egerszeg, Hegyalja u. 39.) az önálló védõnõi
tanácsadást Kulcsárné Mileji Erzsébet és
Szekérné Büki Erzsébet területi védõnõk Zala-
egerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti rendelõben
(Központi ügyelet, emeleti rendelõ) végzik.

– XI. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zala-
egerszeg, Köztársaság u. 55/A.) tartozók ellá-
tását dr. Percs Erika háziorvos Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 55/A. szám alatt, az épület má-
sik szárnyában lévõ orvosi rendelõben végzi.

– XIII. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zala-
egerszeg, Köztársaság u. 55.) tartozók ellátá-
sát dr. Varga Bernadett háziorvos Zalaeger-
szeg, Mátyás király u. 16. szám alatti rendelõ-
ben végzi.

– XXI. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zala-
egerszeg, Köztársaság u. 55.) tartozók ellátá-
sát dr. Emõdi-Kovács Éva háziorvos Zalaeger-
szeg, Botfy L. u. 1. szám alatti rendelõben
(Központi ügyelet, felnõttambulancia) végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele elõtt a korábban
megszokott telefonszámokon, vagy az új helyszí-
neken kifüggesztett rendelési idõrõl, azok esetle-
ges változásáról tájékozódjanak!

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS

MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

SZAKOS TANÁR
munkakör betöltésére.

A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Zárda u. 25.
Búcsúszentlászló, Széchenyi u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatuk:
• általános iskolai és gimnáziumi órák tartása, érettségi felkészítés.
Illetmény és juttatások: pedagógus életpályamodell szerint.

Pályázati feltételek:
• fõiskolai vagy egyetemi mestertanári végzettség,
• büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél,
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének idõpontja:
a munkakör 2017. augusztus 21. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 92/310-

195-ös telefonszámon Csordás Róbert intézményvezetõ nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázat Mindszenty József Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zárda u. 25.),
vagy

• Elektronikus úton a mindszenty.zeg@enternet.hu e-mail-címen
keresztül.

• Személyesen az intézmény titkárságán (Zalaegerszeg, Zárda u. 25.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzának megismerése utáni
személyes meghallgatás bemutatóóra tartása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
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Montenegróban, Drazsevinán
nemzetközi versenyen Márton
Anita mögött – aki a világ ez évi
legjobb teljesíményével gyõzött
súlylökésben – Veiland Violetta
új egyéni csúccsal áttörve a 15
m-es bûvös határt, ezüstérmet
nyert, s egyúttal teljesítette a
junior Európa-bajnokság kikül-
detési szintjét is.

Sõt, a szintén montenegrói
Barban megrendezett versenyen
tovább javította egyéni legjobbját,
s 15,33 m-es remek teljesítmény-
nyel lett ezüstérmes Márton Anita
Európa-bajnok súlylökõ mögött. 

Szombathelyen, a Savaria Ku-
pa szuper liga versenyen Takács
Dóra diszkoszvetésben junior lété-
re a felnõttek között dobogóra tu-
dott állni, s 48,03 m-es remek
egyéni csúcsával egyúttal megvál-
totta a repülõjegyet a junior Euró-
pa-bajnokságra is.

Ezen a versenyen Takács Dóra
súlylökésben és diszkoszvetésben
is megnyerte a junior szuper liga
versenyt. Vekas Martin egy ezüst-
és egy bronzérmet nyert a két do-
bószámban, az ifjúsági Zsoldos
Viki 11,74 m-rel megnyerte a súly-
lökést. Veiland Fanni pedig a ser-
dülõk szuper liga versenyében  lett
bronzérmes súlylökésben.

Ott Benjamin aranyérme
Budapesten a 10.000 m-es ob

keretében megrendezett junior
szuper liga versenyen Ott
Benjamin, a Zalaszám ZAC kö-
zéptávfutója 3;55,45 perces kiváló
teljesítménnyel aranyérmet nyert. 

Arany és ezüst
Ausztriából 

A Zalaszám-ZAC fiatal ver-
senyzõi a szomszédos Ausztriá-

ban, fürdõjérõl híres Bad Blumau-
ban rendezett futófesztiválon vet-
tek részt.

Hazánkból is szép számmal ér-
keztek sportolók. Horváth Jázmin
a 2004–2005-ös korcsoportban, a
gyermekfutamban indult 1200
m-en és az elõkelõ 2. helyet sze-
rezte meg. Molnár Jázmin
(2002–2003) a fiataloknak kiírt
jugend 1 korcsoportban állt rajthoz
5275 m-en, és nagyszerû verseny-
zéssel az elsõ helyen ért célba.

Kettõs Zalaszám ZAC
siker a búcsúversenyen 

A zalaegerszegi atléták a
Zalaerdõ Kupa Sport XXI. regioná-
lis döntõvel búcsúztak el a
rekortánborítású pályától a szep-
temberi megújulásig.

Összesen 21 nyolcfõs csapat
mérte össze tudását az egyes ver-
senyszámokban. A Zalaszám ZAC
Sportiskola U11 és U13 éves csa-
pata is gyõzött. Ráadásként továb-
bi két bronzérem is jutott a klub to-
vábbi csapatainak. A verseny fõdí-
ját – a Zalaerdõ Kupát – a Zala-
szám ZAC nyerte.

1. Zalaszám ZAC Petõfi csapa-
ta: Lákovics Márk, Ács Kristóf,
Somlói-Orbán Benedek, Salamon
Ádám, Becze Benjamin, Kiss Dá-
vid, Söjtöri, Milán, Ruzsics Milán.
Edzõ: Hajas Éva.

Edzõk: Pajor László, Bacsa
Istvánné, Szabó Gábor.

U13 eredmények.
1. Zalaszám ZAC I. csapata:

Röszler Dóra, Király Kíra, Tóth
Gerda, Gyenese Zsófia, Ágoston
Zsombor, Jakab Martin, Gaál Má-
té, Horváth Kevin.

Edzõk: Pajor László, Bacsa
Istvánné, Szabó Gábor, Laczkó
László, Csiszár Attila, Góczánné
Tóth Zsuzsanna.

Dienes Mátyás 6. lett az
ORV-n 

Idén Csehországban, Hodonin-
ban rendezték meg atlétikában az
Olimpiai Reménységek Versenyét.

A rangos nemzetközi viadalon
Dienes Mátyás, a Zalaszám ZAC
válogatott sprintere a 100 m-es
síkfutásban döntõbe került, ahol
11,58 mp-es teljesítménnyel hato-
dik helyen ért célba.

11Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–SZEOL SC 1-0 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Balatonfüredi FC–ZTE 0-1 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Balatonfüred.

Tarr Andráshida SC–Videoton FC II. 2-2 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

– Célkitûzésünk az idei bajnok-
ságban is a dobogón való végzés
volt – hangoztatta Borsos József,
a ZTE ZÁÉV elnöke. – A célt telje-
sítette a csapat, de kicsit szomorú
vagyok, mivel úgy érzem, nagyobb
odafigyeléssel a bajnoki címet is
megszerezhettük volna. Idén vé-
gig ott voltunk a bajnok Rákos-
hegy nyomában.

– Az elmúlt idényben ezüstér-
mesek lettek az Európa-kupá-
ban, idén nem sikerült a négy
közé jutás sem...

– Az ötödik hely csalódás, igaz,
11 fával maradtunk csak le a né-
gyes döntõrõl, de a ZTE ZÁÉV-nek
tudása alapján a legjobbak között
a helye. Az Európa-kupában idén
õsszel ismét indulunk, célunk egy-
értelmûen a négy közé jutás lesz.

– Az egyéni bajnokságokban,
hogyan szerepeltek?

– A versenynaptár szerint ez-
után következnek az országos
döntõk. Négy játékosunk van ott a

fináléban. Két válogatottunk –
Airizer Emese és Hegedüs Anita
alanyi jogon, Mátyás Szilvia és
Szabó Márta kiharcolta helyét a fi-
náléban. A döntõt Gyõrben rende-
zik meg. Jó szereplést várunk a lá-
nyoktól.

– Idén csapat-világbajnok-

ságot rendeznek. Lesz egerszegi
játékos a magyar válogatottban?

A bõ keretnek a felnõtteknél
tagja Airizer Emese és Hegedüs
Anita, az U–18-as együttesnek
Sabján Csenge. Utazó keretet még
nem hirdettek a szövetségi kapitá-
nyok, de remélem, legalább két
sportolónk ott lesz a csapat vb-n.

– A csapat költségvetése
mennyire volt biztosított az év
során?

– A lányok Baján János edzõ
vezetésével nyugodtan dolgozhat-
tak, anyagi gondjaink nem voltak.
Az önkormányzat és névadó
szponzorunk, a ZÁÉV Zrt. biztosít-
ja költségvetésünk nagy részét.
Mellettük több kisebb szponzor tá-
mogatta klubunkat.

– Tervezik már a jövõt, netán
a csapat megerõsítését?

– Célkitûzésünk a bajnokság-
ban továbbra is az elsõ három
hely egyike lesz. Az Európa-kupá-
ról már tettem említést, indulunk.
Az erõsítésrõl annyit, hogy remél-
hetõen õsszel már a csapat ren-
delkezésére áll az anyai örömök
után Csurgai Anita. Szeretnénk
igazolni is, tárgyalásban vagyunk,
de a nevek nem publikusak.

HOZTÁK A KÖTELEZÕT
BIZTOSAN LETT EZÜSTÉRMES A ZTE ZÁÉV

Befejezõdött a bajnokság a tekézõk Szuper Ligájában. A ZTE
ZÁÉV nõi együttese biztosan lett ezüstérmes. A zalai lányok
hosszú ideig versenyben voltak az aranyéremért a Rákoshegyi
VSE I. csapatával, de a döntõ egerszegi találkozón kikaptak, így
maradt a második hely. 

ZTK FMVAS–ALABÁRDOS
SZEGED 6:2 (3503-3444)

Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.

A bajnoki címrõl döntõ találko-
zón a két szurkolótábor remek
hangulatot biztosított.

Az elsõ kör után a Tisza-partiak
örülhettek, 41-fás elõnyre tettek
szert, és két meccspontot is be-
gyûjtöttek. A második sorban dobó
zalai játékosok fokozatosan dol-
gozták le hátrányukat, s a második
szettkör közepén már átvették a
vezetést. 

Kozma Károly extázisban do-
bott, de Nemes Attila is biztosan
gyõzte le a végére elfáradó ellen-
felét, Farkas Sándor pedig nagy
csatában nyert.

A ZTK FMVas hátrányból fordí-
tott és megérdemelten lett arany-
érmes. A bajnokság hajrájában re-
mekelt Fehér László együttese,
valamennyi riválisát legyõzte. 

Eredmények (elöl a hazaiak):
Fehér Z. (583 fa) – Veres (Szél)
(546 fa) 1:0, Takács (543) – Er-
nyesi (595) 1:1, Járfás Sz. (576) –

Kovacs (601) 1:2, Nemes (596) –
Fehér B. (538) 2:2, Farkas S.
(583) – Karsai (581) 3:2, Kozma
(622) – Kiss N. (583) 4:2.

A több ütött fáért járó két pontot
a ZTK FMVas kapta, így alakult ki
a 6:2-es végeredmény.
ÉRTÉKELÉS:

Fehér László, a ZTK FMVas
edzõje: – Úgy állítottam össze a
csapatot a felírás során, hogy a

második körben legyen esélyünk a
fordításra. Azt is vállaltam, hogy
az elsõ kör után akár 0:3 lesz az
állás. Szerencsére nem így tör-
tént, de így is hátrányban voltunk.
Óriási bravúrnak tartom a Szeged
legyõzését. A második körben
nemcsak ledolgoztuk hátrányun-
kat, hanem még 66 fával megtol-
dottuk, ami nagyszerû teljesít-
mény eredménye.

HÁTRÁNYBÓL ÁLLTAK FEL
BAJNOK LETT A ZTK FMVAS

– Tizenkét éve alakultunk meg,
mivel többen a ZTE utánpótlásából
kiöregedtünk. A felnõttcsapatba
nem fértünk be, más NB I B cso-
portos csapatokhoz nem akartunk
eligazolni, maradtunk Egerszegen
– kezdte a visszaemlékezést Ró-
zsás Gábor, az NB II-es csapat já-
tékos-edzõje. – Létrehoztuk a klu-
bot, de elõtte már a városi bajnok-
ságban szerepeltünk, ott nem kel-
lett a szervezett egyesületi forma.
Úgy éreztük, azt a szintet kinõttük,
így belevágtunk az NB II-be. Hat
szezont húztunk le a másodosz-
tályban. Sajnos különbözõ okok
miatt elfogytunk. Többen kiöreged-
tek, családot alapítottak. Mások
külföldre mentek dolgozni, más vá-
rosokban vállaltak munkát. Kihagy-
tunk egy szezont az idei elõtt. 

– Újból jött egy zetés mag? 
– Mondhatnánk igen, de ez tel-

jesen nem igaz. Az elsõ periódu-
sunk alatt a ZKK-ban is kialakult
egy fiatalabb mag, akik nem ren-
delkeztek zetés kötõdéssel. Õk al-

kotják a csapatot máshonnan ér-
kezett a játékosokkal. Elértük azt a
szintet, hogy minõségben,
mennyiségben, ismét érdemes be-
levágni az NB II-be. 

– Az NB II-ben mi a céljuk, ne-
tán a feljutás? 

– Nem, mert feljebb már több
utánpótláscsapatot kellene indíta-
ni. A jó szereplést mindenképpen
beterveztük. A bajnokság elõtt
még nem ismertük a mezõny erõs-
ségét, célt nem tûztünk magunk
elé. Menet közben tapasztaltuk,
hogy képesek vagyunk jó ered-
ményt elérni. Az elsõ két hely egyi-
két tûztük ki célként, ami rájátszást
ér. Tervünk matematikailag még
elérhetõ, de ehhez már külsõ se-
gítségre is szükség lesz, negye-
diknél hátrább viszont már bizto-
san nem végzünk. Az országos

bajnokságot átszervezik, megszû-
nik a kétcsoportos NB I B, helyette
két osztály jön létre. Mi a terve a

szövetségnek az NB II-vel? Arról
még nincsen információnk.

– Amatõr csapat lévén mibõl
tudnak gazdálkodni, hogyan áll
össze a költségvetésük?

– A város ingyenes teremhasz-
nálattal segít minket. A költségve-
tésünk nagy részét a tagdíjakból
befolyó pénz teszi ki, mellette több
helyi szponzor is segíti pénzügyi-
leg csapatunkat.

– Terveik?
– Hasonló keretek között sze-

retnénk még hosszú ideig kosár-
labdázni és együtt tartani a baráti
közösségünket. Nagyon bízok
benne, hogy az átszervezés a mi
szempontunkból nem érinti negatí-
van az NB II-t. Egyúttal várjuk
azok jelentkezését, akik szeretik a
kosárlabdát és játszani szeretné-
nek.

JÓ KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK
A KOSÁRLABDA SZERETETE HOZTA ÕKET ÖSSZE

A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának „árnyéká-
ban” mûködik a Zalaegerszegi KK NB II-es együttese. A játékoso-
kat a sportág szeretete és a barátság hozta össze. 

RÖVIDEN
NYÁRTÓL ZORAN SPISLJAK

A ZTE FC ÚJ VEZETÕEDZÕJE

A ZTE FC–SZEOL SC mérkõ-
zés után jelentették be, hogy a kö-
vetkezõ szezonban Zoran Spisljak
veszi át az egerszegi csapat szak-
mai irányítását.

A legutóbb Békéscsabán dol-
gozó vezetõedzõvel 2+1 éves
szerzõdést kötött a zalai klub ve-
zetése. A jelenlegi vezetõedzõ
Csató Sándor munkájára ezt köve-
tõen is számítanak a ZTE-nél.

NAGY DÓRA TÁVOZIK

Miután a ZTE NKK nõi ko-
sárlabdacsapata számára véget
ért a bajnokság, a vezetés meg-
kezdte a tárgyalásokat a játé-
kosokkal. Nagy Dóra, a csapat vá-
logatott kerettag irányítója közölte,
hogy nem hosszabbítja meg
szerzõdését.

Információink szerint az Aluin-
vent DVTK Miskolc csapatához
igazol.

Ezúttal különbözõ korosztá-
lyokban egyéniben férfiak és nõk
versenyeztek az érmekért.

A Göcsej Kupát Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere nyi-
totta meg, és kívánt eredményes
szereplést a résztvevõknek. A
ZTE-bõl csak férfiak indultak a ver-
senyen, valamennyien aranyér-
mesek lettek.
Eredmények:

Juniorok: 77 kg: 1. Bakos Erik
210 (95+115) kg.

Felnõttek: 62 kg: 1. Papp Péter
175 (80+95) kg, +105 kg: 1. Szanati
Szabolcs 295 (130+165) kg.

Bakos Erik és Szanati Szabolcs
korcsoportjának is a legjobbja lett.

A versenyt meglátogatta Ta-
kács Mária, a Magyar Súlyemelõ-
szövetség szakmai igazgatója, aki
beszállt a nõk versenyébe is.

– Tapasztalatszerzésre utaz-
tam Zalaegerszegre. A sportág
szempontjából szükségünk van
minden vidéki mûhelyre. Célunk,
hogy a kluboknál – közte a ZTE-
nél – is minél jobbak legyenek a
feltételek. Az országos szövetség
pénzügyileg is igyekszik segíteni.
Szeretnénk ismét felvirágoztatni a
sportágat – mondta.

Takács Mária, aki a magyar
súlyemelés nõi vonalának kiváló
versenyzõje, a +90 kilósok verse-
nyét megnyerte 172 (76+96) kg-os
eredménnyel.

HÁROM ELSÕ HELY A GÖCSEJ KUPÁN
Zalaegerszegen 47. alkalommal rendezték meg a súlyemelõk

Göcsej Kupáját. A versenyt támogatta az országos szövetség, így
az belépett a kiemelt versenyek sorába.

SZABÓ ZSOLT ÉS KIS RAUL

HOSSZABBÍTOTT
A Zalakerámia ZTE KK vezetése két játékossal is meg-

hosszabbította szerzõdését. Szabó Zsolt két évre, Kis Raul pe-
dig 1+1 évre kötelezte el magát.

– Fontos számunkra, hogy a következõ szezonra is ütõképes
csapat legyen Zalaegerszegen – mondta Stárics Kornél
ügyvezetõ. – A kiválóan teljesítõ Szabó Zsolt és a remekül
dolgozó, utóbbi idõben a mérkõzéseken is bizonyító, saját
nevelésû játékosunk, Kis Raul – Bencze Tamás vezetõedzõvel
egyetértésben – a következõ szezon magyar magjának megha-
tározó játékosa lehet.

ATLÉTIKAI HÍREK
KÉT REPÜLÕJEGY A JUNIOR EB-RE
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