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FESZTIVÁL HÁROM NAPON ÁT
VÁLTOZATOS PROGRAMOK AZ EGERSZEG FESZTIVÁLON

 Hétvégén kerül sor a város napjához kapcsolódó programsorozatok záróeseményére, vagyis az Egerszeg Fesztiválra. A június
8–10. között zajló belvárosi forgatag részleteirõl a városházán
tartottak sajtótájékoztatót a szervezõk.
– pet –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: immár 2015 óta júniusban
kerül megrendezésre a fesztivál,
ami jó döntés volt, hiszen az eredeti, május 13-ához kötõdõ hétvégéken azóta is rendre esik az esõ.

Remélik, hogy a júniusi program
alatt napos idõre számíthatunk.
Szinte mindegyik fesztiválhoz kapcsolható valamilyen jubileum; idén
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját ünnepeljük.
Emiatt az önkormányzat most

olyan testvérvárosokat hívott meg
a háromnapos programra, melyek
valamilyen módon kötõdnek a
szabadságharchoz. Így az olaszországi Goriziából, a lengyelországi Krosnóból, valamint a Kárpát-medencei országok testvérvárosaiból érkeznek a delegációk. A
küldöttségeket június 8-án, pénteken köszöntik a város dísztermében. Újdonságként pedig az érkezõ polgármesterek településük
zászlaját is átadják a fogadó félnek.
A péntek délutántól vasárnap
késõ estig tartó programsorozat
egyik kiemelt eleme a kéklámpás
szervek bemutatkozása lesz. A
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság részérõl Salamon Róbert ezredes ismertette a rendõrség, tûzoltóság, mentõk és az adó- és
vámhivatal közös programjait. A
hagyományokhoz híven szombat
délelõtt sor kerül a kéklámpás felvonulásra, délután a baleseti szimulációra és a 13. Zalaegerszegi
Fúvószenekari Találkozóra. A kéklámpásokkal ezenkívül a zsinagóga parkolójában is lehet találkozni,
ahol különféle szakmai bemutatókkal készülnek.
(Folytatás a 3. oldalon.)

VÁLTOZATOS, MODERN KÉPALKOTÁS
RAJZTANÁROK MÛVEI AZ ADYBAN

 A képzõmûvészek sokszor arra kényszerülnek, hogy tanári pá- az ezeken elért jó eredmények
lyára álljanak, a rajztanárok meg gyakran felhagynak alkotói tevé- nem jelentenek többletpontot az
kenységükkel. Miért van ez így?
egyetemi, fõiskolai bejutáshoz –
fogalmazott.
– pP –
György) küldött alkotást. Ennél
Hozzátette: fél évvel ezelõtt
azonban többen kaptak meghívást. azért hívták találkozóra a rajztanáTöbbek között ilyen kérdések
Monok Balázs a program szer- rokat, mert nincs ilyen jellegû fóinspirálták azt az õsszel megren- vezõje azt mondja, a távolmaradás- rum, ahol ezeket a szakmai és tadezett városi rajztanári fórumot, nak leginkább az az oka, hogy sok nítási kérdéseket meg tudnák vitatmelyet Monok Balázs, az Ady-is- rajztanár nem alkot. Pedig biztos ni.
kola mûvésztanára kezdeménye- voltak efféle ambícióik annak ide(Folytatás az 5. oldalon.)
zett. A szakmai terefere eredmé- jén, különben nem jelentkeztek volnye a közelmúltban megnyílt Rajz- na rajz szakos felsõfokú képzésre.
tanárok kiállítása projekt lett. A tár– A rajztanítás általában is egy
latnyitóra szintén az Adyban került speciális területe az oktatásnak.
sor.
Ez a tantárgy ugyanis nem tud
A csoportos bemutatóra tizen- „sarkos” lenni, nincsenek olyan
egy – a város különbözõ iskolájá- merev szabályszerûségei, szában oktató – tanár (Borsos Andrea, monkérhetõ definíciói, mint más
Dienes Gyula, Farkas Ferenc, tantárgyaknak. Emiatt talán kicsit
Frimmel Gyula, Gombos Zsófi, Ka- háttérbe is szorul; készségtárgyszás Bernadett, Király Hajnalka, ként tekintenek rá. Pedig ennél jóNagy Szilvia, Némethné Balogh Il- val több! Érdekes az is, hogy bár
dikó, Monok Balázs és Tánczos vannak országos rajzversenyek,

A PETÕFI UTCAIVAL ZÁRUL
A VÉDÕNÕI SZOLGÁLATOK ÉS

ORVOSI RENDELÕK FELÚJÍTÁSA
 Belül még sok a munka, de a beépített új ablakok és az elkészült színezett homlokzat már mutatja, hogy jól halad a Petõfi utcai védõnõi szolgálat épületének felújítása.
– AL –
A beruházás utolsóként valósul
meg az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztését szolgáló TOP-programban, melynek
helyi keretében összesen 365 millió forint állt rendelkezésre az önkormányzat számára az orvosi
rendelõk és védõnõi szolgálatok
épületeinek rekonstrukciójára. A
Petõfi utcai intézmény felújítása
ebbõl 17 millió forintot tesz ki,
melybõl kétmillió forintot eszközbeszerzésre költhetnek. Balaicz
Zoltán polgármester úgy vélekedett, hogy ilyen mértékû intézményi felújítássorozat nem volt korábban, melynek további jelentõsége az, hogy a megyei jogú városok között Zalaegerszeg fejezi be
elsõként a TOP-program ezen támogatási elemét.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a kormány számára nagyon fontosak a magyar családok,
így az elkövetkezõ négy év a családok ciklusa lesz. Ehhez a politikához szervesen kapcsolódik a
hungarikumként számon tartott
védõnõi hálózat, ennélfogva a védõnõk munkakörülményeit javító
beruházások.
Dékány Endre önkormányzati
képviselõ örömét fejezte ki, hogy
a védõnõi szolgálat mellett a
szomszédos épületrészekben lévõ bölcsõde és óvoda is megújulhat. Mint mondta, a színezett
homlokzattal az utcakép is szé-

pül, ugyanakkor van még teendõ
a Petõfi utca ezen részén. A közmûfelújítás után ugyanis csak
ideiglenes burkolatot kapott az
úttest, amit jövõre szeretnének
újraaszfaltozni a mellette lévõ
járdaszakaszok rekonstrukciójával.
Dr. Ladányi Ibolya, a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási
Intézmény vezetõje elmondta,
hogy belsõ átalakítással minden
védõnõnek saját helyisége lesz,
ami személyesebb kereteket biztosít majd a tanácsadáshoz és a
vizsgálatokhoz.

Tizenötödik alkalommal
került megrendezésre a Zalaegerszegi Nemzetközi Fazekas-Keramikus Találkozó és
Fesztivál. A Gébárti-tó partján
megvalósuló esemény egy
magyar–horvát projektnek köszönhetõen vált határokon átívelõvé; immár nemcsak a hazai, hanem a horvát fazekasok
is bemutathatták portékáikat.
A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület vezetõpartnerségével létrejött találkozó
pénteken szakmai nappal indult, szombaton és vasárnap
pedig kirakodóvásár, kiállítás
és folklórmûsor várta a közönséget. A meghívott mesterek a hajdanvolt fazekasközpontok hagyományait felhasználva készítik változatos
díszítésû, formájú és funkciójú edényeiket. A kerámiák
nemcsak díszek, hanem megfelelnek a mai kor igényinek
is; tehát használati tárgyakról
van szó. Természetesen idén
is volt verseny: egyenes nyakú tejesfazekat és tálat készíthettek a résztvevõk.
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Közélet

A FLEX ÚJ

327 HEKTÁRRAL BÕVÜL AZ ÉSZAKI IPARI PARK ÜZEMCSARNOKA
2,5 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSSAL A TOP-PROGRAMBÓL

 Két ütemben összesen 327 hektárral bõvíti az északi ipari parkot Zalaegerszeg önkormányzata, melyre és a szükséges infrastrukturális elemek kiépítésére összesen 2,5 milliárd forintot fordít a TOP-programból, hangzott el a jármûipari tesztpálya szomszédságában már megépült úton tartott sajtótájékoztatón.
– AL –
A bõvítés igénye azért merült fel,
mert a meglévõ ipari telkek gyakorlatilag elfogytak, a város ugyanakkor újabb befektetõk és vállalkozások betelepülésére számít, mondta
Balaicz Zoltán polgármester. Erre
leginkább az épülõ jármûipari tesztpálya ad okot, melynek további fejlesztéséhez a város is hozzá kíván
járulni. A 2,5 milliárd forintos TOP-

nológiai Park területén alakítanak ki
összesen héthektáros közmûvesített, úttal ellátott ipari területet a kisés középvállalkozások számára. E
két részbõl álló beruházás várhatóan 2019. szeptember végére fejezõdik be.
A Kispáli úthoz csatlakozóan kelet–nyugati irányban már elkészült
egy 660 méter hosszúságú 2x1 sávos útszakasz, melyre az önkormányzat nettó 137 millió forintot for-

továbbá, hogy a nyár végén fogják
átadni a fogadóépületet a jármûipari tesztpályán, ahol õsszel egy
német autóipari cég már tesztelést
végez a már meglévõ pályaelemeken. Közölte azt is, hogy a fogadóépületet nem a már elkészült kelet–nyugati irányú úton lehet majd
megközelíteni,
hanem
az
észak–dél irányban megépülõ
úton.
Balaicz Zoltán azt fûzte hozzá,
hogy június 9-én, szombaton a testvértelepülések delegációinak is

megmutatják a tesztpályát, mely
eseményre a sajtó munkatársait is
elvárják. Beszélt arról is, hogy az
idén második alkalommal megrendezett Mobil jármûipari és logisztikai szakkiállításnak jövõ májusban
várhatóan a fogadóépület ad majd
helyet.
Oláh Gábor, Zalaegerszegi Városfejlesztési Zrt. igazgatója azt
emelte ki, hogy az északi ipari park
bõvítését szolgáló kivitelezésben a
helyi, zalai vállalkozásokat részesítik elõnyben.

ZÖLDMEZÕS BERUHÁZÁS
ELOSZTÓKÖZPONT ZALAEGERSZEGEN

 A közelmúltban befejezõdött a NIPÜF Zrt. harmadik logisztikai
létesítményének kivitelezése. Az állami tulajdonú ipariingatlanfejlesztõ vállalat ezúttal az Országos Dohányboltellátó Kft. számára épített 2300 négyzetméteres elosztóközpontot Zalaegerszegen. A kevesebb, mint hat hónap alatt megvalósult zöldmezõs
beruházás értéke meghaladja az 500 millió forintot.

forrás felhasználásának elsõdleges
célja a megfelelõ infrastrukturális
környezet kialakítása a gazdasági
szereplõk számára, hiszen a javuló
termelési feltételek a munkahelyek
számának növekedését is magukkal vonzzák. A projekt keretében
egyrészt 320 hektár nagyságú ipari
területet alakítanak ki, ahol valamennyi közmûvet (víz, szennyvíz,
csapadékvíz, gáz és áram) kiépítik.
Kelet–nyugati és észak–déli irányban utakat építenek közvilágítással,
és körforgalmi csomópontokat létesítenek.
A projekt másik elemeként a Zalaegerszegi Tudományos és Tech-

dított. Szeptember közepére megépül a Zalaegerszeg–Kispáli bekötõút és a Ságodi-patak közötti zárt
csapadékvíz-elvezetõ rendszer,
ami torkolati mûtárggyal csatlakozik
be a vízfolyásba. Ennek költsége
nettó 156 millió forint.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos ugyancsak
az épülõ jármûipari tesztpálya miatt
nevezte jelentõsnek ezt a beruházás-sorozatot. Felidézte, hogy május 19-én nagy érdeklõdés mellett
tartották meg az elsõ nyílt napot, a
látogatók egyöntetû véleménye az
volt, hogy grandiózus építkezés folyik a város a határában. Elmondta

A legnagyobb árbevételû hazai
cégek között szereplõ Országos
Dohányboltellátó Kft. országszerte
tíz logisztikai központból látja el
dohánytermékekkel a kiskereskedelmi egységeket. A Zalaegerszegen korábban használt épületüket
az utóbbi években több ütemben
korszerûsítették ugyan, alapvetõ
strukturális változtatások végrehajtására azonban nem volt mód,
ezért új, egyedi igények szerint
épített központ bérlése mellett
döntöttek.
A most elkészült épületnek helyet adó telken kívül a NIPÜF Zrt.
további 62 hektárnyi építési területet vásárolt a Zalaegerszeg
északi részén elterülõ ipari park-

BIZTONSÁGOS ÁTKELÉS A ZEBRÁN
AZ ELSÕBBSÉGMEGADÁS ÉS A SEBESSÉG ELLENÕRZÉSÉVEL

 Különösen mûszakváltáskor nehéz átkelni a kijelölt gyalogátkelõn a Hock János és a Bíbor utca keresztezõdésében, mert az
arra haladó jármûvek vezetõi gyakran nem adják meg az elsõbbséget.

lyesnek tartják az átkelést a zebrán, ami a csomópont közelében
lévõ két buszmegálló megközelítését is megnehezíti. A multinacionális cég gyárigazgatója és HRvezetõje közölte ezt a helyszíni
sajtóbejáráson, melyen Soós Szabolcs rendõr alezredes, a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának
vezetõje bejelentette, hogy a mûszakváltások idején fokozzák a
rendõri jelenlétet a keresztezõdésben. A Hock János utcában emellett rendszeresen fogják ellenõrizni a megengedett sebesség betartását is. Szerencsére eddig nem
történt baleset a gyalogátkelõnél,
ha viszont bekövetkezne, a térfigyelõ kamera képeit fel tudják
használni az eljárásban.

ban, ott összesen 249 ezer négyzetméternyi ipari ingatlan kaphat
helyet. Az érintett ágazatok vállalkozásai számára plusz vonzerõt
jelent, hogy a közvetlen közelben
épül az önvezetõ autók fejlesztésére is szolgáló Jármûipari Tesztpálya.
A NIPÜF Zrt. zalaegerszegi beruházása Közép-Európa egyik legnagyobb iparipark-fejlesztési programjának a része, amelynek keretében a következõ években több
száz milliárd forint értékben jönnek
létre modern, a jövõ technológiáit
is befogadni képes, valamint az
érintett városok további fejlõdéséhez hozzájárulni hivatott gyártóés logisztikai létesítmények.

 Átadták a Flex új 2600 négyzetméteres autóipari üzemcsarnokát Zalaegerszegen. A százfõs létszámbõvítést lehetõvé tévõ beruházást 2,5 millió euróval támogatta a HIPA Nemzeti Befektetési
Ügynökség.
– AL –
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter az avatáson
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
technológiai változás gyorsulni fog
az elkövetkezõ években, így a mesterséges intelligencia, a robotok és
a digitalizáción alapuló negyedik
ipari forradalom fogja meghatározni
az életet. A gazdasági szereplõk között éppen ezért azok a vállalatok
lehetnek sikeresek, amelyek válaszolni tudnak ezekre a kihívásokra.
A magyar kormány ezt a folyamatot
segítve döntött az Innovációs és
Technológiai Minisztérium létrehozásáról. Mint mondta, a technológiai változásokra reagál a Flex beruházása, illetve tevékenysége is,
melyhez a továbbiakban is minden
segítséget megad a kormány.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, nem választási fogás, hanem
valóság, hogy az elmúlt egy évben
minden korábbinál több befektetés
érkezett Magyarországra. A következõ hónapokban, években egy
sor olyan bejelentés vagy beruházás indítása várható, amelyek a lehetõ legmodernebb gazdasági
környezetet teremtik meg Magyarországon, komoly növekedési lehetõséget biztosítva az itt mûködõ
cégeknek, köztük a Flexnek is.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy áprilisban harmadszorra
kapott kétharmadot a keresztény-

konzervatív polgári oldal, ami kiszámítható gazdasági környezetet
ígér az elkövetkezõ idõszakban is.
Ezt alátámasztva hangsúlyozta,
hogy az elmúlt nyolc évben 800
ezer új munkahely jött létre hazánkban. A munkanélküliek aránya
pedig kevesebb, mint 4 százalék,
ami Európában a 3–4. legjobb
eredmény, a gazdasági növekedés
pedig 4 és 5 százalék között várható idén.
Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a Flex 1994 óta tevékenykedik Zalaegerszegen, utoljára
2002-ben avatott új üzemegységet.
Örömtelinek nevezte, hogy ismét új
üzemcsarnokot ad át a nagyvállalat,
amely a város gazdasági életében
betöltött szerepe mellett aktív támogatója a helyi közéletnek.

ÁLLÁS
ZALAEGERSZEGRE
KERESÜNK TÖBB
MÛSZAKOS MUNKARENDBE

TAKARÍTÓKAT
AZONNALI KEZDÉSSEL!

Hosszú távú
munkalehetõség
és céges buszjárat!

06-70/615-3526,
jelentkezes@azurfm.hu

NYÁRI GYORSÍTOTT

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val – INGYENES ELMÉLET
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

Luczy Evelin rendõr õrmester irányítja a forgalmat.

– liv –
A csomópontot a város és a
Magyar Közút Zrt. közös beruházásban még 2012-ben építette át,
ahol a burkolati jelek, közúti jelzõtáblák, sárgán villogó lámpák figyelmeztetik a autósokat a gyalogosok átkelésére. A közlekedésbiztonság javítása érdekében az

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

önkormányzat 2017-ben térfigyelõ
kamerát is telepített a forgalmas
keresztezõdésbe. A helyzet nem
sokat javult, az autósok nem állnak meg a gyalogátkelõnél, illetve
gyakorta átlépik a sebességhatárt.
A Schneider Electric Zrt. vezetõsége éppen ezért fordult az önkormányzathoz és a közút kezelõjéhez, mert munkatársai veszé-
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Aktuális

STREET FOOD HÉTVÉGE
ÉS VÁROS TORTÁJA

 Négylábúak és gazdáik minõségi közös idõtöltését szolgálja
a június 3-án nyílt Kutyás Élménypark. A Göcsej Kutya
Klub, mint a létesítmény kialakítója és karbantartója, részben
szponzorálója, a városi önkormányzat pedig elvi és részben
anyagi támogatója a szabadidõs helynek, mely országos
ritkaság.
– bánfi kati –
A megnyitón közel 50 kutya vette birtokba a Zala utcai kutyaiskola mellett található létesítményt,
mely ingyenesen és egész nap az
érintettek rendelkezésére áll.
– Eredetileg csupán kutyafuttató kialakítása volt a terv, de az önkormányzattal egyeztetve, az igények alapján, ennél jóval több lett
– mondta dr. Gombos László, aki
mint a Göcsej Kutya Klub elnöke,
és mint állatorvos is tisztában van
az egyre növekvõ kívánalmakkal.
– Balaicz Zoltán polgármesterrel
közös megállapodás alapján indult

KUTYÁS ÉLMÉNYPARK
A GAZDÁK KÉNYELMÉRE IS FIGYELTEK

ható. Jól illeszkedik a város egyéb
kutyás létesítményeihez, így a kutyastrandhoz – mondta Gombos
László, majd hozzátette: a klub
1994-ben alakult, és közel 10 éve
szoros kapcsolat és együttmûködés van az önkormányzattal. Majd
köszönetet mondott két klubtársának, Sebestyén Zoltánnak és Tompa Lászlónak, akik a legtöbbet tettek a terület kialakításáért.
Az önkormányzat részérõl
Gecse Péter alpolgármester vett
részt a megnyitón. Elmondta, a városban sok egyesület mûködik
számos területet átfogva. A Göcsej
Kutya Klub 2006-ban kezdett kiemelkedni, amikor állatbarát napot
szervezett, azóta ott vannak az oktatási-nevelési intézményekben a

zös gondolkodás megmarad, és
anyagilag is igyekszünk támogatni
a kezdeményezéseiket – tette
hozzá az alpolgármester.
A megnyitón három különbözõ
típusú kutyás bemutatót láthattak
az érdeklõdõk. Többek között az
élménypark biztonságos és válto-

zatos akadálypályáján is ügyeskedtek a négylábúak.
A közel egymillió forintos beruházással készült szabadidõs létesítményben gondoltak a gazdák
kényelmére is, számukra is közösségi idõtöltést lehetõvé tevõ park
áll rendelkezésre.

KRESZ-VERSENY

 Hamburgerek, csevapcsicsa, hússal töltött tortillatekercsek,
édes és sós palacsinták, fagylaltok, hideg és meleg italok. Ilyen
és ehhez hasonló finomságok és éjszakába nyúló zenés programok várták az érdeklõdõket az idei Street Food Weekenden.
A gasztronómiai találkozóra a
hétvégén került sor a Dísz téren. A
vásárlók húsznál is több food
truckból (árusító autóból) vásárolhattak ínycsiklandó, kézbõl is fogyasztható ételeket. A street
foodnak ugyanis éppen a gyorsaság és a könnyen kezelhetõség az
egyik lényeges eleme; illetve az,
hogy megfeleljenek napjaink

gasztrotrendjeinek. Az idei fesztivál kísérõprogramja a Zalaegerszeg tortája verseny volt. Számos
csodás torta közül a zsûri döntése
alapján a „Zalai grillázsmámor”
fantázianevet viselõ desszert lett a
nyertes, melyet Lenner Nikoletta
készített. A gyõztes egy évig viselheti a Város tortája megtisztelõ címet.

FESZTIVÁL HÁROM NAPON ÁT
VÁLTOZATOS PROGRAMOK AZ EGERSZEG FESZTIVÁLON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az Egerszeg Fesztivál zenei
programjairól, valamint a 24. Prószafesztiválról Tompa Gábor, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje számolt be. Mint mondta, idén is három színpadon zajlanak majd az
események, melyeken tematikus
napokkal várják a közönséget. Komolyzene, folk- és világzene, valamint az úgynevezett fesztiválzene
és gyermekmûsorok kerülnek terítékre. Fellép többek között a Besh
o droM, a Balkan Fanatik, a
Supernem, a Blahalouisiana és
Charlie is. A Prószafesztiválra június 10-én kerül sor a Dísz téren;
örömteli, hogy idén is szép számmal jelentkeztek csapatok az eseményre.
Elhangzott: az idei fesztiválnak
lesz egy kiegészítõ programja is. A
botfai Hûvös-kastélyban egy fajleltár várja az érdeklõdõket. A
Bioblitz 24 órás vadonleltár során
szakemberek tárják fel a környék
élõvilágát.
A sajtótájékoztatón szó volt az
útlezárásokról és a közlekedésrõl.

A szervezõk elmondták: csütörtökön nulla órától, egészen hétfõ
reggel 4 óráig lezárásra kerül a
Kossuth utca, a mozitól egészen a
Petõfi utcáig. Idén is lesz fesztiváljárat, vagyis éjjelente a Kovács
Károly térrõl a Landorhegy, Kertváros irányába el lehet jutni autóbusszal. Az utolsó járat mindig
1 óra 30 perckor indul. Kedvezményes jegyet (karszalagot) a Dísz
téri Kvártélyház-irodában lehet vásárolni.

Fotó: Seres

 A 4. zalaegerszegi kerékpáros versenyt ezúttal az Öveges
József Általános Iskolában rendezték meg.

tavaly a projekt, melynek az eredménye egy szakmailag megalapozott, biztonságos élménypark. A terület kialakítása komoly munka volt,
és a fás, árnyékos részek miatt
akár a nyári melegben is használ-

LÁTVÁNYTÁR
 Júniustól a Göcseji Múzeumban valamennyi látványtár látogatható: a történeti, az iparmûvészeti, régészeti és játéktár.

terápiás kutyáikkal, jótékonysági
akciók köthetõk a nevükhöz, közösségi alkalmakat teremtenek a
kutyáknak és kutyatartóknak, általában közösségben gondolkodnak.
– Reméljük ez a hozzáállás, kö-

Az eseményen részt vett Balaicz Zoltán polgármester és a diákok számára létrehozott verseny ötletgazdája, Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ. Az önkormányzaton kívül számos egyesület, köztük a polgárõr-egyesület, valamint a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság is támogatta a versenyt, melyen elsõ helyezést ért el
Horváth Zoltán (Landorhegyi-isk.)
Második helyezett Galbavy Ádám (Liszt-isk.), míg a harmadik
helyet Mezõfi Márk (Öveges-isk.) szerezte meg.

ZALAEGERSZEGI
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2018. JÚNIUS 9. (SZOMBAT)

Így Németh János Kossuthdíjas keramikusmûvész alkotásai mellett lehetõség van a fenti gyûjtemények megtekintésére is. Vasárnap és hétfõ kivételével 9-tõl 17 óráig várják az érdeklõdõket.

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK
A XVIII. ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKARI
TALÁLKOZÓT, MELYNEK HELYSZÍNE A DÍSZ TÉR.
Kb. 10.40 tõl Vonulás az Ady mozitól a Dísz térre
(közvetlenül a Kéklámpás felvonulás után)
10.45-kor
Polgármesteri köszöntõ, majd közös térzene a
téren
11.15–15.30 Önálló koncertek a sátorban
RÉSZTVEVÕK:
• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
• Szentgotthárd Város Fúvószenekara
• Sárvári Koncert-fúvószenekar
• Készenléti Rendõrség Zenekara
TÁMOGATÓK:
z Zalaegerszeg MJV Önkormányzata z Klímatrend Hungary Kft.
z Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

A rendezvény szervezõje:

Egerszegi Fúvószene
Alapítvány
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Kitekintõ

SZARU ÉS CSONT A NÉPMÛVÉSZETBEN
KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAKKAL
IDÕSBARÁT TÁRSADALOM ÉPÜL
 Az INTERREG V-A Ausztria és Magyarország együttmûködésével megvalósuló program keretében „Idõsbarát közösség a mindennapokban”

BUDAPESTEN IS MEGCSODÁLHATJÁK

 Konferenciára, pályázati eredményhirdetésre és kiállításra invitált a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a Népmûvészeti
Egyesületek Szövetsége Zalaegerszegre, immár ötödik alkalommal. A kétévente rendezendõ országos program az idén a ritkaságszámba menõ szaru- és a csonttárgyalkotó népmûvészetet
helyezte a középpontba, az érdeklõdést, fennmaradást segítõ
megújítási törekvésekkel.

címmel tartottak szakmai konferenciát május 30-án a gyõri Széchenyi Ist-

– b. k. –

ván Egyetemen.

A háromnapos rendezvény a
Keresztury VMK-ban bemutatott
tárlattal indult. A kiállításon és konferencián megjelenteket elõször
Skrabut Éva, a házigazda egyesület elnöke köszöntötte. Majd Széll
János etnográfus, úgyis mint zsûritag, beszélt a rendezvény jelentõségérõl és annak helyi támogatásáról.
– Zalaegerszegre a népmûvészeknek valamilyen céllal kell érkezni. Most speciális területre
szólt a kiírás, a szaru és csont archaikus terület, kevés mûvelõje
van. A megszólítás úgy szólt, hogy
szülessenek új gondolatok, tárgy-

Zalaegerszegi Gondozási Központ, a szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és a gyõri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gyõr (EESZI) partnerként részt vesz az Idõsbarát Régió – Age-friendly Region
címû osztrák–magyar határon átnyúló projektben, amelynek egyik kiemelt rendezvénye
volt a tegnapi szakmai tanácskozás.
Az idõsödés egész Európát érintõ probléma, a világban minden tizedik, Magyarországon minden ötödik ember idõskorú. Ez a határon átnyúló együttmûködés lehetõvé teszi,
hogy a két ország szakembereinek tudását és tapasztalatait felhasználva közös modellt
dolgozzanak ki a megvalósításban részt vevõ szervezetek, amelynek segítségével az
Ausztria és Magyarország szomszédos régióiban lakó idõsek magas színvonalú életkörülmények között, a lehetõ legtovább önállóan, a megszokott környezetükben maradhassanak. Ennek megvalósításához pedig összehangolt kommunikációs stratégia alkalmazásával növeljék az általános társadalmi tudatosságot az idõskorra vonatkozóan.
A Zalaegerszegi Gondozási Központ munkatársa, Devecser Bernadett kiemelte, fontos, hogy a projektben megszerzett ismereteket és szakmai tapasztalatokat minden intézményben próbálják beépíteni a mindennapi munkájukba.
Az Idõsbarát Régió – Age-friendly Region projekt több mint 415 millió forintból valósul
meg, amelybõl a magyar partnerekre jutó európai uniós és magyar állami támogatás 165
millió forint, az osztrák partnerekre jutó európai uniós támogatás pedig megközelíti a 210
millió forintot.

képviseletében elismerõen, de bevallottan laikus szemmel Horváth
Gábor közmûvelõdési szakreferens beszélt a népmûvészet jelentõségérõl, megbecsülésének és
átörökítésének felelõsségérõl.
A fenti témában 23 pályamû érkezett, melybõl a legjobbakat válo-

Széll János etnográfus és Kovács Zoltán népi iparmûvész.

megújítás. A pályamûvekben szépen együtt van a gyakorlati és a
reprezentatív funkció, az esztétika
és a rituális vonás. Ilyen tárgyai
nem lehetnek akárkinek, a népmûvészet egyedi és megismételhetetlen, az anyag határozza meg az
alkotást, mely szemre tetszetõs és
jól használható. A kiállított pályamûvek között biztos mindenkinek
lesz kedves, amit szívesen hazavinne. A válogatást a legjobb szándékkal tettük, amibõl mindannyian
tanulhatunk – mondta Széll János
és reményét fejezte ki, hogy 2020ban, a következõ találkozón szintén népes lesz az összegyûltek
köre.
Majd a támogató önkormányzat

gatta ki a zsûri. A többségében férfiak képviselte mesterségben nõi
különdíjasnak is lehetett gratulálni.
Országhné Dékány Katalin népi
iparmûvész lószõrékszer-garnitúrája vívott ki elismerést. Szintén
különdíjas lett Viasz Zoltán tollsípja. A harmadik díj helyben maradt,
Nagy Béla népi iparmûvész több
alkotása esetében. Második helyet
ért el Kasza Miklós népi iparmûvész igényes asztali fûszertartója.
Elsõ helyezett lett Kovács Zoltán,
a népmûvészet mestere szintén
fûszertartó kollekciójával. A tárlat
június 24-ig látható, majd másodbemutatóként a budapesti Magyar
Népi Iparmûvészeti Múzeumban
lesz megcsodálható.
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Kultúra
 Hosszabb szünet után idén
folytatódik a D'Clinic Studios
nemzetközi rezidenciaprogram.
A Pál Katja festõmûvész által vezetett alkotótábor új helyszínen
és néhány újítással várja a világ
különbözõ pontjairól érkezõ mûvészeket.
– pet –
Az évad elsõ turnusa már le is
zajlott, így pénteken projektzáró kiállításra várták az érdeklõdõket;
mégpedig Fischer György egykori
páterdombi mûtermébe. A sokáig
üresen álló mûteremlakásban alkothatnak ugyanis az idelátogató képzõmûvészek. A zárókiállításon a Tokióból érkezett Yamakoshi Mika alkotásaival ismerkedhetett meg a
közönség. A fiatal mûvész elõbb
Angliában, majd Hollandiában tanult ékszertervezést, de ma már
nem ezzel foglalkozik. Az ötvösmû-

PAPÍRTÖRLÕ IHLETTE HÍMZÉS DÍSZES BETÛK,
ÚJRAINDULT A D'CLINIC REZIDENCIAPROGRAM

vészet technikáit azonban átemelte
mûvészetébe. Festett, színezett
kollázsokat, papíralapú, 3 dimenziós hatást keltõ mûveket készít. A
Zalaegerszegen eltöltött három hét
alatt pedig megismerkedett a zalai
hímzés tradícióival is. A tanultakat
felhasználva egy izgalmas ötlettel
állt elõ: egy szimpla háztartási papírtörlõ mintáját hímezte meg, melybõl egy szép terítõ született. Az alkotó nagyon megszerette a pöttyös
Túró Rudit, így ennek papírját is felhasználta az egyik kollázsához.
Pál Katja érdeklõdésünkre elmondta: az idei D'Clinic-szezon
egyik újítása a „Kurátor egy napra”

Fotó: – pP –

Balázs Regina és Yamakoshi Mika

program. Ennek lényege, hogy
olyan helybéli önkénteseket várnak,
akik vállalják, hogy egy nap alatt
megismerkednek az éppen itt tartózkodó mûvésszel, és azokkal az
alkotásokkal, melyek itt készültek. A
kurátor aztán a projektzáró kiállításon be is mutatja ezeket a közönségnek.
Yamakoshi Mika mûvészetérõl
Balázs Regina, a Zrínyi-gimnázium

diákja, a rezidenciaprogram elsõ
kurátora mesélt a záróeseményen.
Mint mondta, nagy öröm volt számára, hogy megismerkedhetett a
japán alkotóval, és ezzel együtt egy
másik kultúrával és szemléletmóddal. Mika mûvészetében az tetszett
neki nagyon, ahogy megpróbál új
értelmet adni a körülöttünk lévõ dolgoknak, illetve teljesen hétköznapi
tárgyaknak.

Május 26-án a múzeum régészeti osztályának munkatársai kiállításokkal, játékokkal, kézmûves
foglalkozásokkal, mûszeres bemutatóval, elõadásokkal várták
korosztálytól függetlenül a betérõket.
Az intézmény új régésze,
Klinger László „Csontokba kódolt
emberi sorsok” címmel arról tartott elõadást, hogy a kiásott
csontvázak alapján, milyen betegségekben
szenvedhettek
eleink. A csontok kóros elváltozásai, vagyis a régészek számára
beszédes antropológiai tünetek,

– pet –

VÁLTOZATOS, MODERN KÉPALKOTÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Jó lenne, ha a rajzot tanítók
maguk is újra alkotnának, és a következõ közös kiállításon még többen szerepelnének. Ez egy fontos
elõrelépés lenne.
Monok Balázs úgy látja, hogy a
most bemutatkozó tizenegy alkotó
mûvein jól látszik, hogy mennyire
változatos a modern képalkotás.
Hiszen a realisztikusabb ábrázolásoktól az absztrakt formákig sok
minden megjelenik a festményeken, grafikákon, szobrokon vagy
éppen a tûzzománcokon. Örömteli, hogy Borsos Andrea jóvoltából
napjaink reklámgrafikai trendjeibe

RÉGÉSZET NAPJA A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

– pP –

 Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak címmel nyílt kiállítás a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, Izrael Állam újbóli
megalapításának 70. évfordulója alkalmából. A jubileumi évben a
Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és a Béke-Shalom Baráti Társaság számos programot szervezett az elmúlt hónapokban. Az ünnepségsorozat egészen július közepéig folytatódik.

A mostani, zsinagógában nyílt
tárlat többek között a zsidók héber
nyelvhez kötõdõ viszonyát mutatja
be – fogalmazott köszöntõjében
Vadvári Tibor alpolgármester. Míves, díszes betûkkel megformált
is bepillantást nyerhetünk. Bár, kéziratokat láthatunk, és ez a jelmár nem is ez számít a legújabb legzetes betûkészlet alig változott
irányvonalnak, hanem az elektronikus képi ábrázolás (fotó,
webdizájn). Ezt azonban még nem
tanítják az iskolákban.
A rajztanárok kiállítása persze
üzen a diákoknak is. Például azt,
hogy a történet nemcsak arról
szól, hogy látunk valamit, és azt
lerajzoljuk. Hanem, hogy lássunk
jobban, figyeljük meg a dolgokat
még jobban. Absztrakt ábrázolás
esetén pedig arra inspirál, hogy
hogyan lehet külsõ modell nélkül,
belülrõl, a legbensõbb énünkbõl
képet alkotni.

SZEMÉLYES SORSOK CSONTOKON, SÍRKÖVEKEN
 Idén is csatlakozott a Göcseji Múzeum az országos régészet
napja rendezvénysorozathoz, melynek keretében az érdeklõdõk a
szakma kulisszatitkaival és a legfrissebb kutatási eredményekkel
ismerkedhettek meg. Az idei évre meghirdetett mottó (Szerepek,
sorsok, életek: az ezerarcú ember) kapcsán maga az ember került a fókuszba.

SZERTARTÁSI TÁRGYAK

mitológiai jelenetet ábrázol. Az
alatta lévõ rész tartalmazza magát
a feliratot, ami sokkal bõvebb napjaink sírfeliratainál. A latin nyelvû
szövegekbõl (illetve rövidítésekbõl) kiolvasható az elhunyt neve,
életkora, származása, rangja, foglalkozása, családi viszonya, illetve, hogy ki állíttatta magát a sírkövet. Ezekbõl az adatokból már kirajzolódik egy személyes történet.
Katonák esetében például az is,
hogy melyik légió melyik centuriájában szolgált. Ismerve a légiók mozgását, így azt is megtudhatjuk, mely országokban harcolt
vagy állomásozott korábban az illetõ.
Persze nemcsak aktív harcosok, hanem veteránok, elõkelõségek, sõt felszabadított rabszolgák

sorsa is megelevenedhet. Nyilván
minél tehetõsebb volt valaki, annál
nagyobb, díszesebb és informatívabb sírkövet készíttetett magának, vagy elhunyt családtagjának.
A szövegen túl sok információt
hordoz a képmezõ is: a portrékon
látható ruhaábrázolás, hajviselet,
vagy éppen a mitológiai jelenet
egyaránt jelentéssel bír.
Az elõadásból az is kiderült: a
rómaiak egészen másként gondolkodtak a halálról, mint mi. Úgy hitték, hogy a halál az élet egyik fontos állomása, de nem a végállomása. A halottak továbbra is köztünk élnek, csak más formában.
Ezért a halottakról való megemlékezés egy vidám – zenével, lakomával tarkított – szertartásos ünnep volt.

tya- és csontvelõgyulladás nyomai szintén jól megfigyelhetõk a
leleteken.
A régész utalt arra is: a csontokból sokszor az is kiderül, hogy
az illetõ valamilyen anyagcsererendellenességben, vagy éppen
hiánybetegségben (tápanyag- és
vitaminhiány) szenvedett. Ezek
ugyanis gyakran idéznek elõ ízületi megbetegedéseket vagy deformitásokat a végtagokon.
Eke István régész a római korba kalauzolta a hallgatóságot.
„Személyes történetek római sírköveken” címû elõadásában egyéni életutak jelentek meg; mindazon  Zalaegerszegen tartotta tavainformációk alapján, melyek egy- szi közgyûlését a Magyar Teátrumi Társaság. A Hevesi Sándor Színházban megrendezett
eseményen a szakmai szervezet hatvanhárom tagszínházának, illetve két újonnan jelentkezõ intézménynek a képviselõje vett részt.
Különös hangsúlyt szeretnének
fektetni a gyerekek és a fiatalok
– pet –
színházba csalogatására is, valamint arra, hogy azokon a telepüA közgyûlés szünetében meg- léseken, ahol nincs önálló színrendezett sajtótájékoztatón Szabó ház, a befogadó intézmények
László, a Magyar Teátrumi Társa- (mûvelõdési házak) is színvonaság titkára elmondta: örömteli, las programokhoz, elõadásokhoz
hogy hatvanötre emelkedett a tár- jussanak.
saság tagszervezeteinek száma.
A titkár elmondta: az idei
Ezzel a létszámmal õk az ország POSZT (Pécsi Országos Színházi
legnagyobb színházi érdekképvi- Találkozó) nyitónapján ismét megseleti szervezete. A tárgyalt napi- rendezésre kerül a Színházat veegy korabeli sírkõbõl kiolvashatók. rendi pontok közül kiemelte: dön- gyenek! workshop és konferencia,
Míg manapság a temetõkben szin- tés született arról, hogy minél melynek keretében színházmarkete csak az elhunytak nevét, szüle- elõbb kialakítják a kollektív ágaza- ting díjakat (legjobb büfé, legjobb
tési és halálozási idejét tudjuk meg ti szerzõdést, ami mind a munkál- színházi szék, legjobb plakát, saa sírkövekrõl, a római kor ennél tatók, mind a munkavállalók köré- többi) is kiosztanak. Ezzel a renbõvebb adatokkal is szolgál. A ré- re kiterjed majd. Mindez segíti a dezvénnyel is fel kívánják hívni a
gész néhány – Pannónia területé- munkaügyi kérdések rendezését. figyelmet arra, hogy a színházi
Szó volt az Új Magyar Teátru- szakmában is nagyon fontos szerõl elõkerült – sírkõ alapján ismermi Programról, illetve annak szö- repe van a marketingnek.
tette azok megfejtésének titkát.
A sajtótájékoztatón szólt VidA sírkövek ugyanis sok mindent vegezésérõl is. Ez az irányelv a
elárulnak a tulajdonosukról. Az szakma legfontosabb pilléreit tar- nyánszky Attila, a társaság elnöke,
„emlékmûvek” két fõ részbõl áll- talmazza; a gazdálkodástól kezd- a Nemzeti Színház igazgatója is.
nak. Felül egy képmezõ látható, ve az infrastruktúrán át, a minõ- Mint mondta: a zalaegerszegi ülémely vagy a halott portréját, vagy ségi elõadások megvalósulásáig. sen a legaktuálisabb kérdéseket

az évezredek alatt. Mert a nyelv
maradt a zsidóságot összekötõ,
egyetlen közös kapocs a történelem folyamán. A bemutatott feliratok és tárgyak mindegyike vallási
szokásokhoz kötõdik, melyeket otthon vagy a zsinagógában használtak a szertartásokhoz. Így például
házasságlevelet, természeti csapásoktól és gonosz szellemektõl
védõ amuletteket, ünnepi alkalmakhoz kötõdõ tálakat, mécseseket és Tóra-tekercset is láthat a közönség.
A Zalaegerszegre érkezett vándorkiállításon szereplõ tárgyak
(melyek között fotók és másolatok
is vannak) a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyûjteményébõl származnak. Az ország több városában is
bemutatott kollekció a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének
szervezõmunkája révén jut el az
egyes helyszínekre.
Ezzel a tárlattal a sajátos zsidó
kultúra hagyományaiba nyerhetünk
bepillantást, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a zsidóság története
és kultúrája a mi történetünk is –

mondta Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója a tárlatot megnyitva. A kultúrák ugyanis hatnak egymásra; elég, ha csak a gasztronómiára vagy a zenére gondolunk.
Hozzátette: a zsidóság számára a
kultúra és az írás volt a megmaradás kulcsa. A hagyományok õrzésével tudták elkerülni a teljes asszimilációt. Mégsem jelent ez múltba

fordulást, hiszen a zsidó népnek
mindig volt jövõképe is. Jó példa erre Izrael Állam, ahol a tradíció, a
modernitás és a sokszínûség mindig együtt volt jelen.

Az ünnepi esztendõ további
programjaival kapcsolatban Siklósi
Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke elmondta: a nyár folyamán a városba látogat Izrael Állam magyarországi nagykövete,
akivel emlékfát ültetnek. Bemutatásra kerül továbbá a Béke-Shalom
Baráti Társaság 25+1 éves jubileumi kiadványa. Július 21-én pedig
az Izraeli Tánckar elõadása zárja a
rendezvénysorozatot.

TEÁTRUMI PROGRAMRÓL TÁRGYALTAK
ZALAEGERSZEGEN ÜLÉSEZTEK A TÁRSASÁG KÉPVISELÕI

számos bakteriális vagy vírusos
fertõzésrõl és sérülésrõl (törés, ficam, rándulás) árulkodnak. Ezekbõl pedig sok mindent megtudhatunk az egyén életkörülményeirõl,
de az adott korszak kulturális viszonyairól is. Ami a fertõzéseket
illeti: a lepra, a pestis, a himlõ
vagy a tbc egyaránt okoz csonttani tüneteket. A lepra fõleg az arckoponyán idéz elõ elváltozásokat,
míg a pestis a csontok szivacsos
állományát teszi tönkre. A tbc következtében kialakuló csonthár-

vitatta meg a szakma – immár tíz
éve mûködõ – legnagyobb hazai,
érdekképviseleti közössége. Annak idején az õ javaslatukra módosult az elõadó-mûvészeti törvény.
Most itt az idõ, hogy néhány pontját ennek is újratárgyalják, aktualizálják. Az ülésen néhány vitaindító
javaslat el is hangzott.

A házigazda intézmény nevében dr. Besenczi Árpád, a zalaegerszegi teátrum vezetõje örömét fejezte ki, hogy a társaság itt
rendezte meg a tavaszi közgyûlését. Megtiszteltetésnek érzi, hogy
szinte a teljes színházi szakma
képviseltette magát Zalaegerszegen.
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Városháza

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagyságú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.
Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû
kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati
felhívás mellékletét képezi.
A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid idõn belül történõ megépítése jelentõsen
megváltoztatja a környék arculatát.
Az ingatlan induló nettó ára 18.503.937 Ft, melyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
1.850.394 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

ELADÓ INGATLAN – ZALAEGERSZEG, ADY E. U. 6.
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja
értékesíteni az alábbi társasházi ingatlanokat:

Megnevezés

Alapterület
(m2)

Zalaegerszeg,
Ady E. u. 6., 3133/A/1 hrsz

lakás

99 m2

6.435.000 Ft

643.500 Ft

Zalaegerszeg,
Ady E u. 6., 3133/A/6 hrsz

egyéb helyiség

98 m2

3.430.000 Ft

343.000 Ft

9.865.000 Ft

986.500 Ft

Cím

Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását
– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az
ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az
ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2018. június 29. (péntek) 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények,
pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõdni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19. II. emelet, 212. sz. irodájában vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.

KIVÁLÓ

A VÍZ MINÕSÉGE

 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2018. június 15. napjától 2018. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
1

FÕ TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE, KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Gondozóháza vezetõjénél,
dr. Halász Erzsébetnél lehet a 92/511-342, illetve a 30/848-2765-ös
telefonszámon, a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen vagy
személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.

SZÜNETEL

AZ ÜGYINTÉZÉS

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. június 7-én, csütörtökön a népesség-nyilvántartási ügyintézés és az Egerszeg-kártya kiadása a fõépület földszintjén, valamint az Ady u. 15-ben a szociális és igazgatási osztályon az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a
Zalaegerszeg, Petõfi S. u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadó felújítása
elkezdõdik. A területi védõnõi ellátás helyszíne ezért 2018. május 10-tõl,
elõreláthatólag 2018. augusztus 15-ig tervezett felújítási munkák
idõtartamára megváltozik.
Az 1., a 2., a 3. és 4. számú területi védõnõi körzetekben az önálló
védõnõi tanácsadást Nérel Adél, Visi Zoltánné, Takács Krisztina és Kóródiné
Fazekas Edit védõnõk a felújítás idõtartama alatt Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.
szám alatti helyszínen, az épület északi felében lévõ védõnõi helyiségben
nyújtják gondozottjaik részére. Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele elõtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése
érdekében – a korábban megszokott telefonszámokon vagy a helyszínen
kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges változásokról tájékozódjanak.

Összesen:

A pályázatokat „Zalaegerszeg, Ady u. 6.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Az önálló helyrajzi számú ingatlanok értékesítése egyben történik.
Pályázat beadásának határideje: 2018. június 15. (péntek) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, a Hirdetmények, pályázatok rovatban, a Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-100/204-es mellék,
20/494-6690) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve az ajánlatok megismerését követõen a
pályázati eljárást indokolás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilváníthatja.
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SOKAT FEJLÕDTEK AZ NB II-BEN IDÉN SEM OKOZTAK CSALÓDÁST
BALOGH BEATRIX AZ EKK SZEREPLÉSÉRÕL

 Az elmúlt bajnoki szezonban az Egerszegi KK nõi kézilabdacsapata a 12. helyen végzett az NB II északnyugati csoportjában.
Ennek alapján búcsúznia kellene a Nemzeti Bajnokságtól.
– Plusz két pont kellett volna a
biztos bentmaradáshoz. Sajnos,
ezt nem sikerült megszereznünk
– kezdte Balogh Beatrix játékosedzõ. – Több lehetõség is volt erre, például az utolsó fordulóban.
Háromgólos elõnyünk volt a végjáték elõtt, de a Gyõr fordítani tudott.
– A Tapolca nõi kézilabdacsapata évekig játszott az NB IIben, pontot sem szereztek. Nem
alakulhat ki most is hasonló
helyzet?
– A Magyar Kézilabda-szövetség átszervezi az NB I B-s bajnokságot. Még nem tudjuk pontosan a
kiesõ csapatok számát, csoportunkban pedig a bajnok Mosonszolnok továbbra is marad az NB
II-ben. Szóval, sok a nyitott kérdés. Egyesületünk elnöke, Tamás
Tamás máris beadta a nevezésünket az NB II-re. Ha lehetõségünk
lesz rá, bizonyítani fogjuk, hogy ott
a helyünk.
– A mérkõzések félidei eredményei alapján az Egerszegi KK
a középmezõnyben végzett volna. Erõnléti okok lehetnek a
visszaesés mögött?
– A csapatnak nem voltak erõnléti gondjai. Néhány vereségnek a
rutintalanság az oka. Akadtak
olyan mérkõzések, amikor csak
40–50 percig tudtunk koncentrálni,
és a végén vereséget szenvedtünk. Nem voltunk hozzászokva az
ilyen hõfokú mérkõzésekhez. Háromszor szenvedtünk egygólos
vereséget, illetve két alkalommal
négy-öt gólos hátrányból fordított
az ellenfél. Elõfordult, hogy egyenrangú ellenfelek voltunk, de öt-tíz

perces gólszünet miatt eldõlt a találkozó. Ha akadozott a támadójáték és elhibáztuk a befejezéseket,
abban az esetben tudtak leindítani
bennünket az ellenfelek. Tavaszszal ez már nagyon ritkán történt
meg.
– Az elmúlt bajnoki szezonban fejlõdött az Egerszegi KK
nõi kézilabdacsapata?
– Erre egyértelmû igennel válaszolhatok. Bár az anyagi lehetõségeink lényegesen elmaradnak például a Celldömölkétõl, akik a nehéz helyzetükben három NB I B-s
játékost is igazoltak, és sorra aratták a gyõzelmeket. Hozzánk két játékos érkezett Lentibõl. A kapus
Tállai Emese és Mátyás Fanni is
komoly erõsítést jelentett. Rengeteget fejlõdtek a fiatalok, akik heti
négy-öt edzésen is részt vesznek
és sok mérkõzést játszanak.
Gotthárd Klaudia jutott szóhoz legtöbbször a felnõttek között, de

Pem Tímea és Marton Mira is bizo-  Befejezõdött a bajnokság a labdarúgás harmadik vonalában. A
nyították tehetségüket. Csata Pan- Tarr Andráshida együttese idén sem okozott csalódást. A megna, Gotthárd Klaudia és Pem Tí- szerzett 6. hely messze meghaladja a várakozásokat. A zalai csapat jobb játékosállományú és nagyobb költségvetéssel rendelkezõ együtteseket elõzött meg.

mea több mint 350 gólt szereztek
az ifjúsági csapat mérkõzésein.
– Csata Panna volt a legeredményesebb játékosuk, 141 gólt
szerzett a bajnokságban. A felnõttek között mégsem léphetett
pályára. Miért?
– Ennek kizárólag a jelenlegi
szabályozás az oka. A bajnokság
kezdetekor Panna még nem volt
14 éves, így nem kaphatott játékengedélyt a felnõttek között. Õsztõl már nem lesz akadálya, hogy
felnõttbajnoki mérkõzésen is lehetõséget kapjon.
– Nem túl egyszemélyes a támadójátékuk?
– Úgy érzem, ez tavaszra megváltozott. Hosszabb idõre is le
mertem ülni a kispadra, nem voltak tanácstalanok a lányok. Sajnos
a büntetõkkel még gondjaink vannak. Nem nagyon akartam vállalni
a heteseket, aztán mégis rákényszerültem.

BEUGRÓKÉNT JÓL TELJESÍTETT
KOZMA KÁROLY TOVÁBBRA IS VÁLOGATOTT SZERETNE MARADNI
 A felnõtt tekézõk Kolozsváron megrendezett egyéni világbajnokságára eredetileg csak Fehér Zoltán utazott volna a ZTK FMVas
csapatából. A szegedi Kiss Norbert sérülése miatt az utolsó pillanatban Kozma Károly is szerepelhetett a magyar színek képviseletében. Beugróként a 120 dobású klasszikus versenyszámban a
második legjobb magyarként, a 639 fával a 12. helyen zárt.

JÖVÕRE IS JÓ CSAPAT LEHET AZ ANDRÁSHIDA...

során alig hogy bejutottam a legjobb 32 közé. Rá két percre közölték velem, hogy két percem van a
mezcserére, és indulok a már említett versenyszámban. Ott egy
hölggyel dobunk párban. Mondanom sem kell, nem sok jó sült ki
belõle. A magyar vezetés részérõl
is szólhattak volna elõbb. Szerencsére könnyen túltettem magam a
dolgon.
– Mennyire vagy elégedett a
szerepléseddel?
– Számomra már az utazás is
nagy örömöt jelentett, az pedig,
hogy a magyar csapat második
legjobbja lettem a klasszikus versenyszámban,
mindenképpen
nagyra tarom. Úgy érzem, hogy
elsõ világversenyemen jól szerepeltem. Tapasztalatszerzésnek
mindenképpen jó volt a vb.
– Mire motivál a szereplésed?
– Ott szeretnék ragadni a magyar együttesben, hogy a csapatvb-n is biztosan szerepeljek. Meg
további kemény munkára is sarkall.

– Miután elsõ számú tartalék
voltam, annyira váratlanul nem ért,
hogy utaznom kell – emlékezett a
gyors fellépésre Kozma Károly. –
Szerencsére a munkahelyem is
pozitívan állt a dolgokhoz. Egyébként nem is állítottam magam takarékra az edzések során. Igyekeztem úgy dolgozni, hogy ha
mégis utaznom kell, ne legyen
probléma a játékommal. Úgy
éreztem, hogy egész évi teljesítményem alapján megérdemeltem
az aranytartalék címet, talán még
többet is.
– Kicsit visszakanyarodva az
idõben, mikor közölték veled,
hogy nem utazol?
– Mely versenyszámban in– A Répcelak elleni bajnoki dultál még?
mérkõzés után. Nem estem két– Beneveztek a tandem mixre,
ségbe, szorgalmasan dolgoztam de idõm sem volt nagyon ráhangotovább, és meglett az eredménye. lódni erre a számra. A rendezés
Ott lehettem életem elsõ felnõtt-világbajnokságán. Persze jobb lett
volna nem így bekerülni a magyar
csapatba, de a sors így hozta.
– Milyen helyezést terveztél
 Kisbéren került megrendezésre a 2018. évi
magadnak a vb-n?
Nyugat-magyarországi Tini Országos Bajnokság.
– Mindenképpen szerettem volna felkerülni a 32-es fõtáblára.
A súlyemelõversenyt három korcsoportban – kö– Ami sikerült is.
lyök fiú és lány (8–9 évesek), fiú és lány (10–12
– A folytatásban a kieséses verévesek), serdülõ fiú és lány (13–15 évesek) –
seny során egy szerb világbajnorendezték meg.
kot sikerült megvernem. A 16 köA résztvevõk három versenyszámban – medizött macedón ellenfelet kaptam,
cinlabda-dobás (hátra), távolugrás (helybõl) és
akitõl kikaptam, így lettem 639 fával a tizenkettedik.

– A bajnokság elõtt – akárcsak
az elõzõ években – szerényen terveztünk, a biztos bentmaradást
tûztük a csapat elé – hangoztatta
Dobos Sándor edzõ. – Az õszi jó
szereplésünkkel megalapoztuk,
hogy az alapcélt biztosan teljesít-

götti hármasban. A kiesésre egy
pillanatig sem kellett gondolnunk.
– Melyek voltak a jó szereplés fontos tényezõi?
– A hozzáállás edzéseken és a
mérkõzéseken. Számomra az a jó
csapat, amely tud szenvedni az

jük. Tavasszal a helyzet annyiban
változott, hogy ellenlábasaink
nagy részéhez utaztunk, az élcsapatok többségét viszont – így a
Kaposvárt és az Ajkát – vendégül
láttuk. Azaz nehezebbnek ígérkezett a pontok megszerzése. Így is
sikerül hasonlót produkálnunk,
mint az õsz során, és ott ragadtunk a közvetlenül a feljutásért
harcoló Kaposvár, Ajka és Érd mö-

edzéseken, teljesítõképességének
a határát feszegeti. Az edzéseken
megszerzett pozitív dolgok a mérkõzéseken rendre vissza is köszöntek. Játékosaim a tréningeken
is jól elviselték a terhelést, így a
mérkõzéseken rájuk nehezedõ
plusznyomással sem volt gond. A
találkozók rendre a heti edzésmunkák alapján dõlnek el. Az Andráshida csapatként tud harcolni az

eredményekért és évrõl évre fejlõdik.
– Fontos tényezõ a külsõ
szemlélõ számára, hogy a
játékoskeret is alig változik az
évek során, és a csapatba
könnyen beilleszkedõ játékosokat sikerült igazolniuk…
– Kétségtelenül, mentálisan és
egyéb szempontból is fontos,
hogy már évek óta együtt van a
csapat, a játékosok jól ismerik
egymást. Ha rajtunk múlik, a nyár
során sem nagyon változtatunk a
kereten. A jó szereplésünk mindenképpen csábító a többi csapat
szempontjából, megkereshetik játékosainkat. Az elmúlt évek során
nem történt nagy változás a keretben, de anyagiakban nagyon kevés csapattal tudunk versenyezni.
– Milyenek a kilátások a jövõ
évi bajnokságra?
– Nem rózsásak. A csapat vezetése rendkívül korrekt, amit
megígérnek a játékosoknak, azt
teljesítik, de ez a többi csapathoz
viszonyítva jóval szerényebb. Nagyon úgy tûnik, hogy jövõre még
szerényebb lesz a költségvetésünk. Bár bizakodom, hogy a vezetõknek sikerül újabb támogatót
találni. A névadó szponzorunk, a
Tarr Kft. mellett a Zalaco és a
ZÁÉV is segíti csapatunkat, ahogy
az önkormányzat is a maga módján. Remélem, hogy a nyári szünetben a játékoskeretben nem
lesz nagy változás. Egy kis vérfrissítés ráférne a csapatra, de nem
erõltetjük mindenáron. Abban bízom, hogy a következõ idényben
is jó csapat lehet az Andráshida az
NB III-ban.

BEFEJEZÕDTEK A LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK
A ZTE FC TOVÁBBRA IS AZ NB II-BEN

 A hétvégén befejezõdtek a labdarúgó-bajnokságok küzdelmei. A ZTE FC utolsó mérkõzésén 4-0 (1-0) arányban gyõzött Credobus
Mosonmagyaróvár ellen, így végül 44 pontjával a 16. helyen végzett, és jövõre változatlanul az NB II-ben folytathatja.

FC otthonában vendégszerepelt és 2-0 (1-0)
arányban vereséget szenvedett. Így végül 48 ponttal a Nyugati csoport 6. helyén fejezte be a bajnokságot.
A megyei I. o. bajnokságban a Kaposi Transport Csács SE Kiskanizsán 7-5 (6-1) arányban vereséget szenvedett, s 58 ponttal a 4. helyen végAz NB III-ban a Tarr Andráshida SC a Csepel zett.

ZALAI ÉRMEK AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN

 Közel 500 diák állt rajthoz a
tájékozódási futók Veszprémben és Eplényben megrendezett országos diákolimpiai döntõjében. A Göcsej KTFE és a
TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói ezúttal iskolájuk színeiben versenyeztek.

Zalai szempontból nagyszerûen sikerült a verseny, hiszen Fülöp Álmos Huba, a zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Gimnázium diákja a
négyes korcsoport 69 indulója között nagyszerûen versenyzett, és
magabiztos fölénnyel diákolimpiai
bajnoki címet szerzett. Szintén dobogós helyezést ért Czigány Emma (Zeg. Zrínyi-gimnázium) nagyszerû futása, aki az NII korcsoport-

KÉT SÚLYEMELÕÉREM A TINIBAJNOKSÁGRÓL
súlyemelés – mérték össze tudásukat. A versenyszámok összetett eredménye adta a bajnoki helyezést.
A közel kilencvenfõs mezõnyben a ZTE Súlyemelõ Klubot három tehetséges fiatal képviselte.
Eredményeik:
Súlyemelés. Serdülõ. 56 kg: 3. Rácz Gergõ 135
kg (57+78), 62 kg: 2. Varga Martin Csongor 96 kg
(44+52), +85 kg: 4. Fábián Marcel 85 kg (35+50).

ban 3. helyen
végzett.
A diákolimpiai döntõ normál távú versenyének az
Eplényi Síaréna és környéke
adott otthont.
Ezen a napon
is örülhettek a
zalaiak. Ezúttal
az NII-es korcsoportban a
nagykanizsai
Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákja Molnár Csenge futott nagyszerûen, teljesítményével a 2.
helyen végzett.
További jobb zalai eredmények:
Rövid táv. FII: 5. Mézes Csegõ
Botond (Zeg. Zrínyi) FVI: 9.
Csertán András (Nk. Batthyány).
NII: 8. Molnár Csenge (Nk.
Rozgonyi).
Normál táv. FIV: 4. Fülöp Álmos
Huba (Zeg. Zrínyi). FVI: 8. Csertán
András (Nk. Batthyány).
Az iskolák pontversenyében a
zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium az 4. helyen végzett. Érde-

mes megemlíteni, hogy az iskolából 16-an álltak rajthoz az országos döntõben.
A Zrínyi-gimnázium csapatából
az országos döntõben legjobban
szereplõ három fiatalnak – Fülöp
Álmos Hubának, Czigány Emmának és Mézes Botond Csegõnek
Horváth Attila, az intézmény igazgatója sajtótájékoztatón külön kifejezte elismerését, köszönetét, mivel tovább öregbítették az iskola
hírnevét.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 06. 28.

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Kék zsák: 2018. 06. 29.

Üveghulladék gyûjtése: július 27. péntek
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti
rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

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

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

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

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

MARAI

KAROSSZÉRIA

• 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

