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TÜKRÖZÕDÕ ÜVEGFALAKKAL KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
KONFERENCIA- ÉS TRANZITSZÁLLODA LESZ A HOTEL BALATON

MULTIFUNKCIÓS BETEGÁGYAK ÉS KÓRTERMEK

 Az ágyhoz kötött páciensek kényelmét szolgálja az a 29 multifunkciós betegágy, amit a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházban
szereztek be pályázat segítségével. Az egészségügyi intézményben három magasabb színvonalú elhelyezést nyújtó kórtermet is
kialakítottak.
– AL –

 Megkezdõdött a Hotel Balaton épületének felújítása magánberuházásban. A fejlesztés ebben az ütemben bõvítés nélkül valósul meg, de ennek késõbbi komplex lehetõségét figyelembe
vették a tervezés során

Az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ „Egységes ápolási eszközpark kialakítása” címû projektjének elsõ ütemében jutott a kórház az új betegágyakhoz, mondta
el dr. Halász Gabriella fõigazgató a
fejlesztést ismertetõ sajtótájékoztatón. Mint mondta, ez jelentõs elõrelépés a betegellátás színvonalának növelésében, mert a különbözõ beállítási lehetõségekkel rendelkezõ betegágyak egyrészt a betegek kényelmét szolgálják, másrészt könnyebbé teszik az ápolók
fizikai munkáját. Ez utóbbi munkavédelmi szempontból is fontos.
A 21 emelt komfortfokozatú
sát mutatja, és a mai mûemléki elvárásokhoz, üzemeltetõi trendekhez igazodó megjelenést biztosít –
fogalmazott Czigány István. Hozzátette: a szobák száma változat-

RESTART
FESZTIVÁL

– Vadas Zsuzsa –
A szálloda külsõ arculatában is
megváltozik, és belül is egy magasabb szolgáltatási szintet ér el.
Konferencia- és tranzitszállodaként fog üzemelni, de ennek szolgáltatási szintjét külön emeli a
Gyémántház alagsorában kialakított Semira wellnessfürdõ, magas
színvonalú szolgáltatással.
A részletekrõl érdeklõdésünkre
a tervezõ Czigány István építész
(ZalaArt Kft.) elmondta: a szálloda
a felújítás után megfelel a négycsillagos színvonalnak, mind a
szobák kialakításában, mind szolgáltatásaiban.
– Külsõ megjelenésében egy
visszafogottabb, zártabb épülettömeg jelenik meg a nagytemplom
és környezete térfalaként. A hotelépület íves térfalának függõleges
és vertikális elemei és egy hátrafelé lépcsõzõ térfal Baránka József
építész eredeti gondolata. Ezt
hangsúlyozzuk – vele egyeztetve –
ennek egyszerûsítésével, az erkélyek beépítésével, tükrözõdõ üvegfal homlokzattal, nagyobb homlokzati felületek kialakításával, így lát-

TURISZTIKAI ÉRTÉKEK
ÉS MOZGÁS ÖRÖME
 Díjnyertes turisztikai honlap
és Restart Fesztivál – e két téma került szóba az önkormányzat és a Városmarketing-iroda
közös sajtótájékoztatóján.
– pet –

ványában az eredeti gondolatot õrzõ, mai üzemeltetõi elvárásokat,
építészeti-mûszaki lehetõségeket
hasznosító, rendezettebb épülettömeg jelenik meg. Ehhez igazodóan
takarjuk egy rácsozattal a fõhomlokzat sarkán lévõ lévõ, tagolt szabadlépcsõt, ami szintén egyszerûsíti az épület tömegét, erõsíti a
nagytemplom térfalát. A nagy, összefüggõ tükrözõdõ üvegfalakkal
egyben egy szolidabb épület hatá-

lan marad, de teljesen átépítik azokat. Megújul az elõcsarnok és az
étterem is. A tervek szerint a felújított épület legkésõbb másfél év
múlva kerül átadásra.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A városházán rendezett eseményen Balaicz Zoltán polgármester
mellett, Horváth Szilárd fesztiváligazgató, a marketingiroda vezetõje, Szabó Zoltán sportigazgató és
Tódor Tamás, a Tourinform-iroda
munkatársa jelentek meg.
(Folytatás a 3. oldalon.)

multifunkciós betegágyat a sebészeti, a traumatológiai, az ortopédiai, valamint az urológiai osztályokon helyezték el. A nyolc intenzív ágyból hatot a szívsebészeti
intenzív osztály, míg kettõt az általános intenzív osztály kapott. Az
emelt komfortfokozatú ágyakból
hamarosan még 55 darab érkezik

a kórházba a pályázati projekt második ütemében.
A fõigazgató továbbá elmondta,
hogy saját beruházásban három,
kiemelt komfortfokozatú kórtermet
alakítottak ki, kettõt az urológián
és egyet az ortopédián. Az egészségügyi ellátás mellett magasabb
színvonalú elhelyezést is tudnak
biztosítani ezekben a hûtõvel,
mikróval, tévével, zuhanyzóval felszerelt egyágyas szobákban, kiegészítõ térítési díj ellenében a
jogszabályok szerint.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Gombosné Papp Judit és Horváth Istvánné, a traumatológia vezetõ
ápolója az új ágyakat mutatja be.
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Közélet

A JÖVÕ SZAKEMBEREIT KERESTÉK
DUÁLIS ÁLLÁSBÖRZE A GAZDÁLKODÁSI KARON

 Leendõ duális hallgatóknak szerveztek állásbörzét a Budapesti
Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Karán. A végzõs
középiskolásokat azon vállalatok képviselõi hallgatták meg, ahol
duális gyakorlati tanulmányaikat folytathatják szeptembertõl, miután felvételt nyertek az egyetemre.
– AL –

mai gyakorlatot lehet szerezni, ami
a munkaerõpiacon igazi értéket jeAz akadémiai képzés hét féléve lent, köszöntötte a fiatalokat
alatt mintegy másfél évnyi szak- Lambertné Katona Mónika, a ki-

emelt projektek igazgatója. Mint
mondta, nagyon hisznek ebben a
képzési formában, melyet 2014ben elsõként indítottak el az országban a közgazdász karon. A
duális képzés elsõ hallgatói 2017
februárjában szerezték meg diplomájukat, és mindegyikük annál a
vállalatnál helyezkedett el, ahol
gyakorlatát végezte.
Duális képzésben elõször a
pénzügy-számviteli és a gazdasági informatikus hallgatók vehettek
részt. 2015-tõl bekapcsolódhattak
a közgazdász hallgatók is, ami
mind a három alapszakon akkreditált formában áll rendelkezésre. A
zalaegerszegi gazdálkodási kar 16
vállalattal mûködik együtt ezen a
téren, és most több mint 40 helyre kerestek – elsõsorban pénzügyszámviteli és gazdasági informatikus – duális hallgatójelölteket.
Az állásbörzén a nyolc vállalat
közül – vélhetõen a nagy érdeklõdésre való tekintettel – legna-

MEGÚJULT AZ IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
ÉRDEMES VOLT VÁRNI A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGGEL

 Fennállásának 25. éves jubileuma alkalmából tartottak ünnepséget a zalaegerszegi Idõsek Gondozóházában. A lakók és a
munkatársak egy évet vártak erre az alkalomra, de megérte, mert
idén júniusra egy teljesen megújított épületet kaptak cserébe.
– Antal Lívia -–
Az 1963-ban még bölcsõdének
létesített épület átfogó rekonstrukciója 2017-ben kezdõdött, abban
az évben, amikor az 1992-tõl már
Idõsek Gondozóházaként mûködõ
intézmény elérte fennállásának
25. évfordulóját. Tavaly az idei évre is áthúzódó felújítási munkálatok nem tették lehetõvé az ünneplést, amire most került sor. Minderrõl Balaicz Zoltán polgármester
beszélt köszöntõjében, felidézve
azt, hogy az 1992-ben megnyílt intézmény 24 férõhelyét 2000-ben
18 férõhellyel bõvítette a városi
közgyûlés. Akkor alakult ki a jelenlegi létszám a gondozóházban,
ahol 42 idõs embernek nyújtanak
átmeneti ellátást. Az elmúlt 25 évben is látszott, hogy egyre nagyobb igény lesz a férõhelyekre,
ami az elkövetkezõ idõszakban
feltehetõen csak nõni fog. A város

vezetése éppen ezért gondolkodik
az átmeneti ellátás, illetve a
Gasparich úti Idõsek Otthona által
biztosított tartós gondozás bõvítésében, továbbá a hospice ellátás
létrehozásában.

A polgármester kiemelte továbbá, hogy a TOP-program lehetõséget adott a városnak a szociális
ellátórendszer fejlesztésére, mely
által a landorhegyi Idõsek Gondozóházának elavult épülete is teljesen megújulhatott. Mint mondta, a
25 évvel ezelõtti kezdeményezés
beért, ezért a következõ évek fejlesztéseivel is hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a gondozóház a

gyobb létszámmal a jármûpari
tesztpálya munkatársai képviseltették magukat. A fiatalokat elõzetes jelentkezés alapján hívták interjúra, hogy teszteljék alkalmasságukat, és kikérdezzék õket terveikrõl, elképzeléseikrõl. Az interjúvolók idegennyelv-tudásukra is
kíváncsiak voltak.
A gazdálkodási kar pénzügyszámvitel szakán szeretné folytatni tanulmányait Gerencsér Boglárka, aki most érettségizett a Kölcsey-gimnáziumban. Mint mondta,
a duális képzési formát azért választja, hogy az elméleti tudás
mellett gyakorlati ismeretekre is
szert tehessen. Megismerheti a
munka világát, és nem utolsósorban pénzt is kereshet már az
egyetemi évei alatt. Az Autóipari
Próbapálya Zala Kft.-hez adta be
jelentkezését, mert úgy gondolja,
hogy a vállalkozás biztos munkahely lehet.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 A legutóbbi városi közgyûlés legfontosabb döntéseirõl és azok
hátterérõl tartott sajtótájékoztatót dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje és Dékány Endre, a mûszaki bizottság elnöke,
frakcióvezetõ-helyettes.

Elhangzott: 2016-ban fogadták
Dr. Tóth László a helyi tömegel a rendezési tervet és az építési közlekedés biztosítására kiírt pászabályzat kialakítását. Az elmúlt lyázatról beszélt. Mint fogalmakét évben számos lakossági és zott, a város szeretne olyan szolcéges kérelem, valamint építésha- gáltatót találni, amelyik a jövõ évtósági felvetések kerültek teríték- tõl kezdõdõen öt esztendõre válre. A mûszaki bizottsághoz 77 lalja a helyi, menetrend szerinti
ilyen kérelem érkezett, ezek közül autóbusz-közlekedés mûködtetéhetet elutasítottak, mivel szabály- sét. Ezt jelenleg évente, kétéventalanságot okozott volna, hetven te megújuló szerzõdés alapján az
esetben azonban rábólintottak ar- ÉNYKK látja el. A közlekedési
ra, hogy a felvetésekkel részlete- szokások megváltozásával csöksen foglalkoznak a jövõben. kent az utasok száma, ugyanakDékány Endre ezek közül kiemelt kor jelentõsen nõtt a kedvezménynéhányat, így vizsgálat tárgya lesz nyel (nyugdíjasok, diákok) utazók
az északi városrész és a sport- száma.
Emiatt a cég veszteséges, ezt
Peugeot motorkerékpár (50 centrum melletti terület felüljáróval
ccm) keveset futott, jó való átkötése, a városi parkoló- pedig a városnak kell megtéríteni.
rendszer, a kerékpárút-hálózat fe- A korábbi 125 millió forint helyett
állapotban eladó.
lülvizsgálata.
ma már 250 millió forintot is eléri a
Szólt arról is, hogy az önkor- veszteségfinanszírozás. A követÉrdeklõdni:
mányzat kiemelt fejlesztési terület- kezõ években pedig meghaladhatté nyilvánította az északi ipari ja a 300 milliót is.
06-20/335-2002
parknak azt a részét, ami a közleA frakcióvezetõ kitért még az
kedéssel kapcsolatos. Hozzájárult önkormányzat által létrehozott
a képviselõ-testület néhány telek közalapítványok múlt évi mûködéjövõben is színvonalasan mûköd- belterületbe vonásához a Virágzó sére, kiemelve a szakmaiság fonmezõ utcában.
hessen.
tosságát.
Végül azt hangsúlyozta, hogy az
elmúlt 25 évben az intézmény valamennyi munkatársa és vezetõje hivatásként végezte munkáját, amivel országos szinten is szakmai hírnévre tett szert. A köszönet jeléül
átadta a város közgyûlésének kitüntetõ oklevelét dr. Halász Erzsébet intézményvezetõnek.
Az idõsek régen nagy tekintélynek örvendtek, ha megbetegedtek  Tovább folytatódik Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utca möa család látta el gondozásukat. Ma götti közterületek rendezése. Az önkormányzat most az 52–56.
a családtagok egyre kevesebb idõt szám alatti lakótömb mögött alakít ki 18 új, merõleges beállású,
fordítanak idõs hozzátartozóikra a térköves parkolóhelyet a korábbi kavicsos helyére.
távolság, a kitolódott nyugdíjkorkóházhoz közelebbi 25 parkolóhatár, a munkahelyhez, a megél- – AL –
helyet, itt csak helyreállítási munhetés biztonságához való ragaszA beruházás része annak a kát végeznek. Az újakat emögé
kodás miatt. Dr. Halász Erzsébet
köszöntõjében azokra a változá- másfél milliárd forintos infrastruk- építik, ahol ugyancsak merõleges
sokra igyekezett rávilágítani, me- turális fejlesztési csomagnak, beállásra lesz lehetõség. Itt, a galyek a társadalom egyre nagyobb melynek révén 29 helyszínen újul- rázssor felõli kavicsos részen edszerepvállalását eredményezték nak meg járdák, utak, terek a vá- dig 7 autó parkolhatott párhuzarosban, mondta Balaicz Zoltán mosan, az átalakítást követõen
az idõsellátásban.
A TOP-program keretében, 205 polgármester a sajtótájékoztatón. azonban már 18 jármû. Dékány
millió forintos ráfordítással megvalósuló energetikai korszerûsítéssel
régi vágyuk vált valóra, hiszen az
épület már jócskán nem felelt meg
az elvárásoknak. A külsõ megújulást belsõ is követhette, melyre az
önkormányzat 26 millió forint saját
erõt biztosított. Ezenfelül 2,5 millió
forintot adott ápolást segítõ eszközök (ágyak, éjjeliszekrények, falvédõk, polcok) beszerzésére, amiért köszönetét fejezte ki az intézményvezetõ. Mint mondta, köszönet illet egy helyi vállalkozót is,
akinek felajánlása révén szúnyoghálók kerülhetnek fel az új ablakokra. Így a higiéniás szabályok Emlékeztetett arra, hogy az idén Endre önkormányzati képviselõ
december végére befejezõdõ pro- beszélt ezekrõl a részletekrõl, kibetartásával tudnak szellõztetni.
Dr. Halász Erzsébet hangsú- jekt része a Keresztury VMK, vala- emelve, hogy a beruházással tolyozta, hogy a felújítás az intéz- mint a sportcsarnok elõtti tér teljes vább szépül a Kossuth utcával
mény költséghatékonyabb fenn- megújítása is. A Kossuth Lajos ut- párhuzamos belsõ terület. Feltartását teszi lehetõvé. A megszé- ca 52–56. alatti lakótömb parko- idézte, hogy korábban a Petõfi úti
pült lakókörnyezet, az új bútorok lóbõvítése is helyet kapott a prog- bölcsõde felõl közúti összekötteés eszközök az itt élõ idõsek élet- ramban, eleget téve a lakók kéré- tést létesítettek a Kosztolányi utminõsége, valamint a dolgozók sének. Fontos szempont volt az is, cára. Mint mondta, a parkolóhemunkakörülményeinek javulásá- hogy a mellette lévõ gondozási lyek megépítése mellett leaszfalközpont parkolási lehetõségei is tozzák a garázssor elõtti utat, ami
hoz járulnak hozzá.
ugyancsak a Kosztolányi utcára
A jubileumi rendezvényen növekedjenek ezáltal.
A rekonstrukció nem érinti a la- vezet.
Radics Andrea, a Zalaegerszegi
Gondozási Központ vezetõje, valamint Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ is köszöntötte
az ünneplõket.
A 21 szakemberrel mûködõ intézmény négy hónapos ellátást
biztosít, ami maximum egy évre
hosszabbítható meg, ha indokolt.
Egy évben általában 50–75 fõt látnak el. A lakók nagy része a szintén önkormányzati fenntartásban
mûködõ Idõsek Otthonába, vagy
más bentlakásos intézménybe
kerül.

SZEBB KÖRNYEZET
ÚJ PARKOLÓHELYEKKEL
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Aktuális

KITÜNTETETT
ÉPÍTÉSZEK

Baránka József, Tóth Zoltán és Kocsárdi István

 A Zala Megyei Építész Kamara évente díjakat adományoz olyan
megépített épületek építésztervezõinek, melyek méltók a szakmai
elismerésre, valamint olyan építészek számára, akik a megyében
több évtizedes szakmai munkájukkal, jelentõs építészeti alkotásukkal hozzájárultak az épített örökség megõrzéséhez.
A Zala Megyei Építészeti Nívódíj eddig egy alkalommal került átadásra a Lenti Hotel Balance építészeti tervezéséért. Az építészeti
nívódíjat a közelmúltban a megyei
építész kamara Tóth Zoltán építész vezetõtervezõnek adományozta a Hévíz, Széchenyi út 1.
szám alatt megépült társasház tervezéséért.
A Zala Megye Építészetéért díjat ebben az évben Baránka József és Kocsárdi István építészek
kapták. Baránka József 18 éven
keresztül volt a Zalaterv munkatársa. Ennek a hosszú idõszaknak a

munkássága során számtalan lakóház (Berzsenyi úti, Landorhegyi,
a Kertváros déli részén épülõ
négy- és tízemeletes épületek) tervei köthetõk hozzá. Ezek közül
leginkább a Csács városrészben
megvalósult iskola képviseli az általa vallott építészeti gondolkodást. 1977–78-ban Makovecz Imre szervezésében Zalaegerszegen létrejött alkotótábor résztvevõje volt, melynek hatásaként késõbb aktív részt vállalt a gébárti alkotóház létrehozásában és 1982ben az épület megépítésében.
1995-ben munkásságának elismeréseként „Zalaegerszegért” díjat
kapott.
Kocsárdi István a Zalaterv igazgatói posztját töltötte be 1989–99
között, ebben az idõszakban zajlik
le az egykori vállalat privatizációja,
a kis létszámú és szakágakra tagozódott irodák létrejötte. Zalaegerszegi tervezõi munkái közül
kiemelkedik az Átalszegett utcában felépült 3x20 lakásos sorház
jellegû lakóépületei, a Báthory
Szakmunkásképzõ Iskola, de közremûködött az Agóra Üzletház felépítésében is a Jákum és Munkácsy utcák között. Tervezõi munkásságának utolsó szakaszához
fûzõdik a zalaegerszegi megyeháza épületének tetõtéri bõvítése, a
Gasparich utcában tervezett bérlakások, valamint a több ütemben
felépült ZTE-stadion tervezése is.

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
MULTIFUNKCIÓS BETEGÁGYAK ÉS KÓRTERMEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elsõ három ilyen kórterem
létrehozását az indokolta, hogy a
hotelszolgáltatások terén is szeretnének megfelelni a növekvõ elvárásoknak. A kiemelt komfortfokozatú szobák a TB által támogatott kapacitásokat, vagyis a többi
beteg ellátását nem érintik, hangsúlyozta végül.
Gombosné Papp Judit ápolási
igazgatóhelyettes mutatta be az új
elektromos ágyakat, melyek a betegbiztonság szempontjából is
sokrétû funkciókkal rendelkeznek.
Állítható a magasságuk, a betegek
mozgatását segítve emelhetõ a
fej-, a hát- és a lábrész, továbbá
fotelfunkcióval is rendelkeznek. A
védõkorláttal ellátott ágyak könynyedén guríthatók, ami jelentõsen
megkönnyíti a betegek szállítását.
Az infúziós állvány mind a négy
sarkán elhelyezhetõ, illetve egy kihúzható elemre más orvosi eszközök is tehetõk. Az intenzív ágyakhoz hamarosan speciális matracokat is beszereznek, hogy a mûtétek után az ágyban lehessen a be-

tegeket röntgenezni, megkímélve
õket a mozgatástól. Rendkívül fontos tulajdonsága, hogy a fekhely
újraélesztés esetén egyetlen
gomb megnyomásával stabil, vízszintes helyzetbe állítható.
Az új ágyak felfekvést megelõzõ matracokkal is felszereltek.
Más osztályokon is egyre több áll
rendelkezésre ezekbõl, melynek
köszönhetõen a kórházban kialakult felfekvések száma egyharmadára csökkent az utóbbi idõben.

GYÓGYNÖVÉNYGYÛJTÕ SÉTA
2018. JÚLIUS 6. (PÉNTEK) 17.00
Esõnap: 2018. július 13. (péntek) 17 óra
Gyülekezõ: Apáczai Mûvelõdési Központ (Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)
Sétavezetõ: Sebestyén Bence fitoterapeuta
Csoportos gyógynövénygyûjtõ séta
minden korosztálynak (családok, baráti társaságok, nyugdíjasok stb.) és
mindazok számára, akik szeretnék közelebbrõl megismerni természeti környezetüket.
A séta kb. 2 óra hosszú, könnyû terepen, az Apáczai Mûvelõdési Központ
udvarától Alsóerdõig az Azáleás-völgy
érintésével. A séta során megismerhetik a környezetünkben található gyógynövényeket, begyûjtésüknek, tárolásuknak, felhasználásuknak módját.
A programon való részvétel ingyenes, de részvételi szándékát a következõ e-mail-címen jelezni szíveskedjen,
hogy regisztrálni tudjuk: apaczai.titkarsag@gmail.com.

TÜKRÖZÕDÕ ÜVEGFALAKKAL
KONFERENCIA- ÉS TRANZITSZÁLLODA LESZ A HOTEL BALATON

RESTART FESZTIVÁL
TURISZTIKAI ÉRTÉKEK ÉS MOZGÁS ÖRÖME

(Folytatás az 1. oldalról.)
Beszámoltak a legújabb idegenforgalmi sikerrõl és a hamarosan induló Restart Fesztivál programjairól.
Elhangzott: a Turizmus Trend
Magazin a közelmúltban hirdetett
meg egy országos idegenforgalmi
versenyt, melyre több kategóriában lehetett jelentkezni. A zalaegerszegi önkormányzat „digitális
megoldások” témában pályázott,
mégpedig a néhány éve megújult
zalaegerszegturizmus.hu oldallal.
Nagy siker a város számára, hogy
a honlap arany minõsítést szerzett a rangos szakmai megmérettetésen. A weboldal jórészt arra
fókuszál, hogy Zalaegerszeg tele
van apró titkokkal, amik miatt érdemes idejönni. Ezt díjazta a zsûri is.
Július 5–8. és július 14–15. között kerül megrendezésre a második Restart Fesztivál, ami egyrészt
a város turisztikai értékeire, másrészt az egészséges életmódra, a
mozgás szeretetére hívja fel a figyelmet. A két hétvégén (belvárosi
és külsõ helyszíneken is) zajló or-

szágos eseményre több sportág
résztvevõit is várják. Újdonságként – versenyen kívül – pedig civilek is bekapcsolódhatnak a programokba. Az Európa téren ugyanis különféle sportágakat lehet majd
ingyenesen kipróbálni, a Vizslaparkban pedig spirituális mozgásformákat és stresszoldó technikákat is meg lehet ismerni. De elõadások és az egészséges életmódhoz kötõdõ termékbemutatók
is várják az érdeklõdõket.
Ami a nevezéshez kötött eseményeket illeti: tizenöt verseny
zajlik majd a két hétvége alatt
(köztük nemzetközi és olimpiai
kvalifikációs megmérettetések is),
ezenkívül teljesítménytúrákra, vezetett kerékpáros- és gyalogtúrákra is lehet regisztrálni. A fesztivál –
melynek szlogenje nem véletlenül
az, hogy „Keresd, ami beindít, ami
újraindít” – az extrém sportok és
tömegsportok népszerûsítésén túl
a fogyatékkal élõk, a gyerekek és
az idõsek figyelmére is számít. A
cél ugyanis az, hogy minden korosztály és réteg megtalálja a maga
sportját.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elõzményekrõl: A Hotel Balaton 1981-ben nyitotta meg kapuit
a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat 37. szállodájaként.
Az épület Baránka József építész
tervei alapján készült. Eredetileg
Zala Szállónak keresztelték volna,
ám a mellette futó Balatoni út miatt
végül Balaton Szálló lett. A hotel
1985–86-ban tovább bõvült társalgóval, 2000 után pedig egy 140 fõt
befogadó konferenciatermet alakítottak ki, és bõvült az étterem is.
2004-ben épült fel a Gyémántház,
melynek alsó szintjén helyezkedik
el a Semira Day Spa élményfürdõ.
2010-ben arról kaptak tájékoztatást a zalaegerszegiek, hogy törleszthetetlen adósságok miatt felszámolás alá került és bezárt a
hotel. Ennek a lépésnek nem volt
elõzménye a külvilág felé, sõt a
híradások az épület közelgõ felújí-

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z

z
z

1D–4D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

tásáról szóltak. Dr. Gyimesi Endre
akkori polgármester az épület sorsával kapcsolatban lapunknak azt
mondta: a városnak az az érdeke,
hogy a hotel továbbra is szálláshelyként mûködjön, mert erre van
szükség. Az önkormányzat nem
szeretné, ha Zalaegerszeg bármelyik épületének az állaga romlásnak indulna.
Az elmúlt években többször
felröppent a hír, hogy eladják a
hotelt, készültek tervek, tárgyaltak leendõ befektetõkkel. A múlt
év októberében aztán megjelent
az az információ, hogy a szálló
épületét megvásárolta egy külföldi befektetõcsoport, amely
már elkészítette a felújítási terveket.
2018. június: folynak a felújítási munkák az eddig használaton
kívül lévõ épületen kívül és belül
is. A városkép ismét változik...
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Kitekintõ

JUBILEUMOT ÜNNEPELT
A ZEGESZ
 Ötvenéves fennállását ünnepelte a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (ZeGesz) a díszteremben az elmúlt pénteken.
– AL –
Jogelõdjét, az Egészségügyi
Intézmények Gazdasági Ellátó
Szervezetét 1968. január elsejével
alapította a Városi Tanács az
egészségügyi és szociális intéz-

nagy szakmaisággal végezte
munkáját, tette hozzá a polgármester. Az alapítás 50. évfordulója
alkalmából átadta Gehér Mariann
igazgatónak Zalaegerszeg közgyûlésének kitüntetõ oklevelét.
A rendezvényen köszöntötték

A ZeGesz jelenlegi és volt vezetõi a polgármesterrel: Gehér Mariann,
Konrád László, Barna Mihályné és Balaicz Zoltán.

mények pénzügyi, gazdasági és
munkaügyi feladatainak ellátására. Az elmúlt 50 évben az intézmény sok változáson esett át, fõként a rendszerváltás utáni idõkben, ami feladatait is érintette.
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében ezek között említette az 1990-es évek intézményi
önállósodását, a 2013-as évet,
amikor az iskolák szakmai irányítása az államhoz került, a mûködtetés viszont az önkormányzatnál
maradt, ami 2017-ben szintén államivá vált. Minden egyes korszak
minden egyes vezetõje és munkatársa hivatásának tekintette és

Barna Mihályné elsõ igazgatót, aki
1993-ig vezette az intézményt, és
Konrád Lászlót, aki 1993 és 1996
között volt a vezetõje. Koráth
Lászlóné nem tudott jelen lenni; õ
2007-ig töltötte be az igazgatói
tisztséget.
Az intézményhez ma a gyermek
és felnõtt háziorvosi körzetek, ügyeletek, bölcsõdék, óvodák, a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat,
valamint a gyermekétkeztetés tartozik hozzá. Az ünnepség végén
Gehér Mariann jelenlegi igazgató
beszélt munkájukról, és azokról az
élményekrõl, amit közösségként éltek át az elmúlt években.

ILLATOT AZ ÍZHEZ – EHETÕ PARFÜM
A PÖRGÕS ÉLET ÉRDEKES NÉHÁNY ÉVIG

 A modern konyhatechnika egyik hiányossága lehet, hogy a finom íz mellett elveszik az illat. Ezen próbál segíteni egy zalaegerszegi származású szakember, aki ehetõ/iható parfümjeivel világtalálmánnyal rendelkezik. Az elismert Bartenderbõl és termékfejlesztõbõl lett feltalálóval, Garamvölgyi Krisztiánnal beszélgettünk.
– Bánfi Kati –
– Gondoltad valaha, hogy
márkanév leszel?
– Soha, nem is volt célom.
Sportolónak indultam, kézilabdáztam az elsõ osztályban is, aztán
egyéb körülmények miatt váltottam a vendéglátásra. Már suli mellett is dolgoztam az éjszakában.
Gondoltam, ha nem tudok hozzáadni a családi kasszához, legalább rám ne kellejen abból költeni – mondja Garamvölgyi Krisztián, aki bevallása szerint az elmúlt
több mint húsz évben többször is
megjárta a szakmai ranglétrát idehaza és külföldön is. Mosogatófiútól a legjobb étterem- és szálloda
vezetõig sok poszton szerzett tapasztalatot. Talán innét adódik
halk szavú szerénysége, pedig
akár dagadhatna is az egója.
– És akkor hogyan indult a sikersztori?
– Azt hiszem véletlenül. A Margitszigeten gyakoroltam, amikor
odajött egy hatfõs delegáció nyáron, öltönyben, hogy õk egy nagy
világcég francia vezetõi, és dolgozzam nekik. Szinte nem ismertem a nevüket sem akkor. Aztán
másfél év múlva meghívtak a
Marie Bizard világversenyre, ahol
egyetlen magyarként vettem részt.
Ezt a koktélversenyt azóta is egyedüliként kétszer nyertem meg. In-

ÖT TIPP A KULLANCSOK ELLEN
ÍGY LEHET KULLANCSMENTES A NYARAD
 A nyári napokat a legtöbben
arra használják ki, hogy a természetben töltõdjenek fel. Ezek a
kirándulások azonban – még ha
gyönyörû is az idõ – nem mindig
végzõdnek felhõtlenül, sokakat
ér „kullancstámadás”. Öt tipp,
hogyan védekezhetünk ellene.
Zárt öltözetben menjünk ki a
természetbe! Ez a legelemibb védekezési mód, ugyanis a nyakunknál, a csuklónknál és a bokánknál
feszes, gumis ruházat ha nem is
hermetikusan, de elzárja a paraziták
útját. Bár nem túl esztétikus, de ha
nadrágunk szára nem gumírozott,
húzzuk rá a zoknit, hiszen erdõben
vagyunk, nem divatbemutatón.
Fújjuk be magunkat! Ha mégsem tudjuk biztosítani, hogy zárt
ruházatban menjünk ki, mindenképp alkalmazzunk bõrfelületre felvihetõ vagy ráfújható riasztószert.
Ezt persze akkor is alkalmazhatjuk
kiegészítõ megoldásként, ha megfelelõen fel tudtunk öltözni.
Vizsgáljuk át magunkat! Ha
hazaértünk a kirándulásból, vagy
éppen pihenõt tartunk, mindenképpen nézzük vagy nézessük át tes-

tünk felületét. Mivel a kullancsok a
vékony bõrrel fedett területekre szeretnek bekuckózni, ezért érdemes a
nyaki, a hasi részt, a lágyék tájékát,
valamit a térd- és könyökhajlatot fokozott figyelemmel átvizsgálni.
Ha már bennünk a kullancs,
akkor is van megoldás! A kul-

lancs eltávolítása mellett a helyi
tünetek csökkentése is javasolt.
Ebben az esetben forduljunk
orvoshoz! Ha a szúrás körüli területen több napon keresztül el nem
múló, körkörös, piros elváltozást
észlelünk, feltétlenül orvoshoz kell
fordulnunk.

nét aztán jöttek az egyéb felkérések – mondja oklevelei, elismerései „árnyékában” ülve.
– Szép dekoráció ez a sok oklevél.
– A nagy része dobozban van.
– Van olyan verseny, amit
nem nyertél meg?
– Sokat. Bár a legtöbbször
éreztem, mivel lehetne nyerni, de
inkább a saját fantáziámat teszteltem.
– Volt olyan korszakod, amit
csak filmekben látni. Milyen érzés ehhez képest egy kis zalaegerszegi irodában dolgozni?
– A pörgõs élet nagyon érdekes
néhány évig, én több mint tizennégy évig csináltam. Volt olyan
nap, hogy négy országban tartottam elõadást, milliárdosok kértek
fel munkákra, velük vacsoráztam,
Bruce Willis-szel is volt munkakapcsolatom. Marketinggel is foglalkoztam. De aztán bele lehet fáradni. És valamilyen kötõdés mindig
volt Zalaegerszeghez. Amikor a
találmányom 3 év utánjárást követõen engedélyt kapott, itt találtam
támogatásra az élelmiszer-ellenõrzési szakhatóságtól dr. Kolcsár
Gábor és csapata személyében.
Ehetõ parfümöt a világon senki
nem csinál, éppen ezért nehéz is a
kezdeti elfogadtatás. Most már
van egy manufaktúrám, saját szabadalmam.

– Miért is jó az ehetõ
parfüm?
– Régen a vendéglátás
lényege például egy jó gulyás volt, aminek az illatát
10 méterrõl is érezni. Aztán
változott a konyhatechnológia, az igények. A mai modern ételek nagyon finomak, gyönyörûen tálaltak,
viszont már más az alapanyag minõsége, az elkészítési mód, csak így sokszor hiányzik az illat. A teljes gasztronómiai élményhez viszont az nélkülözhetetlen. Ezt lehet pótolni a
hozzá illõ parfümmel, melyet a fogyasztás elõtt fújnak az ételre, italra. De a magyar ember találékony,
így láttam már, hogy levegõbe
vagy testre is fújták. Elit éttermekben a borfogyasztás kultúráját segítik ilyen parfümökkel, hogy a
vendég jobban tudja azonosítani
az italban lévõ összetevõket.
– A találmányaidhoz elég volt
a mixerképzés?
– Nem. Nagyon sokat jelentett
az a tapasztalat, amikor a világ 2
likõrnagykövetének egyikeként
bejárásom volt a legtitkosabb helyekre, laborokba, beleláttam tradíciókba, a gyártási folyamatba, illetve Franciaországban szereztem
diplomát italkészítésbõl, italszörpgyártásból. Részben innét vannak
azok a kapcsolatok is, ami miatt az
egész világról érdeklõdnek a termékeim iránt. A márkanév is onnét
jött, hogy nem tudták külföldön kimondani a nevem, így kellett egy
rövidítés.

Garamvölgyi Krisztián

– Akkor most már sínen vagy,
vagy még lesznek fordulatok?
– Még lesznek. Eddig nagyon a
munkán volt a hangsúly, akár 28
órából állt a nap. Most már szeretném a magánéletet, a saját családomat is megteremteni. Ha maradtam volna a vendéglátásban,
már jó pár éve kényelmesen élhetnék. De vannak még talonban
ötleteim, amit szeretnék megvalósítani és ez rögösebb út. Bár újat
kitalálni nem könnyû, de az életviteli szempontok folyamatosan változnak és vele az igények is. Én
erre figyelek, nyitott szemmel járok. Most a diéta és a testépítés a
divat, miközben erõsödik a laktózés gluténérzékenység és a cukorbetegség, amely megint új termékeket kíván. Talán engem igazol,
hogy a termékeimre már milliárdos befektetéssel is vannak érdeklõdõk, amelynek megvalósulásához szülõvárosom jó helyszín
lehet.
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Kultúra
 Jól sikerült arculat, hangulatos belsõ terek, formatervezett,
figyelemfelkeltõ logók, vagy feliratok a kirakatokon. Sokszor
dicsérjük a tulajdonost, üzemeltetõt egy-egy új üzlet nyitásakor, vagy a régi átalakítása
után. Sokszor azonban rejtve
marad a „dizájner” személye...,
mondjuk a reklámgrafikusé.

DIGITÁLIS MÛVÉSZET ÉS RENDTEREMTÉS

– pánczélPetra –

van vele, funkciója van, ugyanakkor gondolatot közvetít, allegorikus elemeket, szimbólumokat tartalmaz. Ami még nagyon fontos,
hogy mûvészi, esztétikai értéket
kell, hogy képviseljen. És hát az
egészhez szükséges magának a
számítógépes programnak az ismerete, amivel mindezt megvalósítja az ember. Szerintem a reklámgrafika egy digitális mûvészet,
ha úgy tetszik az elektronika mûvészete. Benne van az alkotás és
teremtés folyamata, mint minden
más mûvészetnél.
– Rajztanárból hogy lesz reklámgrafikus?
– Nagyjából véletlenül. Szombathelyen végeztem biológia–rajz
szakon, aztán az ENZO sportruházati cég grafikust keresett… Ez a
kilencvenes évek végén volt, amikor a személyi számítógépek, az
internet és úgy általában a
digitalizáció kezdett berobbanni. A
különféle szoftverek, programok
alkalmazását autodidakta módon
tanultuk. Ma már erre külön kurzusok, iskolák vannak. Ez egy nagyon összetett és sok kompromisszumot igénylõ szakma. Hiszen a megrendelõ elképzeléseihez kell igazítani a dolgokat, de
közben meg kell felelni bizonyos
grafikai elveknek, tipográfiai szabályoknak, esztétikai értékeknek.
Ebbõl a sokféleségbõl, sõt néha
összevisszaságnak tûnõ állapotból kell valamilyen egységes rend-

Mûvészet, formatervezés? Hová sorolható ez a nem kevés kreativitást, koncentrációt és kompromisszumot igénylõ szakma? Na,
és mennyire zavaró az alkotó számára, hogy a nagyközönség elõtt
tulajdonképpen inkognitóban marad a kiléte.
Borsos Andrea reklámgrafikus,
az Ady-iskola rajz–biológia szakos
tanára azt mondja, neki például jó,
hogy a háttérben marad, mert anynyira nem szereti a nyilvánosságot. Ez a beszélgetés is egy kivételes eset. Persze nem elõzmények
nélküli. A közelmúltban az Ady-iskolában rajztanárok állították ki
mûveiket, ahol a hagyományos képi ábrázolásmód (festmények, grafikák, szobrok) mellett megjelent a
reklámgrafika is – éppen Borsos
Andrea munkáin (tervezésein) keresztül. Nevéhez több étterem,
egyesület, fodrászüzlet grafikai és
arculati terve, sõt kivitelezése is
köthetõ, hiszen dekoratõr is egyúttal.
– Szóval, akkor képzõmûvészet, iparmûvészet a reklámgrafika? Vagy ezt az „alkalmazott”
mûfajt nem is lehet ilyen kategóriába sorolni?
– De igen, mindenképpen egyfajta mûvészeti tevékenység, ám
ez soha nem lehet öncélú, mert
valaki más számára, tehát egy
megrendelésre készül. Feladat

BESZÉLGETÉS BORSOS ANDREA REKLÁMGRAFIKUSSAL

Borsos Andrea

szert kialakítani. A mûvészet nekem arról is szól, hogy rend van,
rendet teremt!
– Mi van, ha egyáltalán nem
passzol a megrendelõ és tervezõ ízlése?
– Ez elõfordul néha. Elsõ körben próbálom a megrendelõt lebeszélni egy-egy rossz döntésrõl,
sablonos, közhelyes megjelenítésekrõl, grafikai elemekrõl. Van
olyan is, hogy tényleg nem az én
stílusom az, amit elképzelt az illetõ, de a munka akkor is munka. El
kell végezni. Ilyenkor is törekszem
a minõségre, hogy a terv és a kivitelezés igényes legyen, mûvészi
értéket képviseljen. Közelíteni kell
az álláspontokat. Számomra fontos, hogy mindig megismerjem a

megrendelõ pontos elképzeléseit,
ízlésvilágát.
– Ugyanakkor mindig vannak
aktuális trendek is. Ezek menynyire befolyásoló tényezõk?
– Érdekes dolog ez, mert tényleg
minden szezonnak megvan az aktuális színe, irányvonala. Ez a dizájnban éppúgy jelen van, mint a divat
terén. Most például ha körülnézünk,
erõteljes zöld színeket, nagy, organikus mintákat látunk. Ugyanakkor
több stílus is megfér egymás mellett.
Arculattervezésben, belsõépítészetben egyaránt divat még a modern
retró, a vintage és fõleg a minimál.
Vagyis a letisztultság, az egyszerû
tipográfia, az üres, negatív terek és
a kontrasztok. Persze ezekbe az
egyszerû terekbe jól bele lehet
csempészni az éppen uralkodó színeket, de csak jelzésképpen. Hozzám szerencsére közel áll ez a kicsit
minimalista világ.
– Általában már fix elképzelésekkel keresik meg a reklámgrafikust, vagy szabad kezet kap?
– Van olyan is, de sokszor azt
tapasztalom, hogy a megrendelõ
nehezen igazodik el a stílusok,
áramlatok között. Van, hogy túl
sok dolgot szeretne egy térbe sûríteni. Ilyenkor az is a feladatom,
hogy segítsek tisztábban látni,
egységesebb elképzelést kialakítani. Megfejteni, hogy mi is legyen
az arculat célja, üzenete, milyen
közönségnek szól majd mindez.
Néha még nekem sem könnyû

KEVÉS A KÖZÉPKORI ÉPÍTETT EMLÉK
ÉPÍTÉSZETI ELÕADÁS-SOROZAT INDULT

 Elõadás-sorozatot indított a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület annak érdekében, hogy a tagsággal és az itt élõkkel jobban
megismertessék a város építészeti értékeit és az ehhez kapcsolódó mûvészettörténeti emlékeket.
– pet –
A TIT-székházban megrendezett összejövetelen Czeglédy András, az egyesület elnöke elmondta: a „Zalaegerszeg építészetének
története” címû elõadás-sorozat a
középkortól kezdve, a barokkon és
az eklektikán keresztül, egészen a
modernizmusig tekinti át a város
értékeit, illetve az aktuális kutatá-

radt, ma is álló középkori épület. A
feltárt és bemutatott épületek száma is mindössze egy: ez a nagytemplom mellett látható temetõkápolna maradványa. Ezenkívül a
városhoz csatolt, egykor különálló
településeken
(Andráshida,
Csács, Besenyõ) található egyegy ma is álló templom. Az idõk folyamán azonban ezeket is átalakították, bõvítették.

zépkori épületekrõl, de azok a föld
alatt vannak. A ráépítések miatt
pedig nem lehet feltárni õket. Ilyen
például a nagytemplom alatt rejlõ
korábbi – kisebb méretû – templom, vagy a bírósági tömb alatt található egykori püspöki udvarház
is. Külön említést igényel a 16.
századtól kiépülõ egerszegi vár,
melynek kiterjedése az eddig lezajlott régészeti feltárásokból ma
már jól körvonalazható.

Vándor László elõadásában
utalt arra is, hogy a 16. századi
mezõváros – eddigi ismereteink
alapján meghatározható – látképérõl Frimmel Gyula készített grafikát, mely a tavaly megjelent „Zalaegerszeg története” címû kiadványban látható. Készülõben van
továbbá egy, a város középkoráról
szóló kötet is, amit a régész dr.
Bilkei Irén fõlevéltárossal közösen
jegyez.

megálmodni a végeredményt. Sok
éjszakai munkával, elmélyüléssel
jár. Hiába ismerem a tipográfiai
szabályokat, néha addig tologatom a betûket, amíg az én szememnek tetszik. Szóval ösztönösség is kell ehhez.
– Az általános iskolai rajztanításba hogyan lehet mindezt
átültetni?

SZENT LÁSZLÓ-SZOBOR
A RÓLA ELNEVEZETT UTCÁBAN

Ünnepélyes pillanat

 Az Alsójánkahegyi Településrészi Önkormányzat kezdeményezésének eredményeként Szent László-szobrot avattak a legendás
lovagkirályról a róla elnevezett utcában. Az életnagyságú alkotást Hadnagy György Pro Urbe díjas iparmûvész készítette.
– b. k. –
Három évvel ezelõtt vetõdött
fel az ötlet, melynek gyümölcseként új köztéri alkotással gazdagodott a város és bõvült az országosan is jelentõs, Szent László királyt megörökítõ alkotások száma.
Ez utóbbiak gazdagságáról is
szólt többek között dr. Gyimesi
Endre, Zalaegerszeg díszpolgára,
volt polgármestere. Felidézte a
helyi közösség megerõsödésének
történetét is, melynek egyik eredménye a mostani szoborállítás.
Nemcsak Szent László életérõl,
jelentõségérõl szólt, hanem kapcsolódóan egy kisváros és megye

PROJEKTZÁRÁS FANTÁZIALÉNYEKKEL
AMERIKAI ALKOTÓK A D'CLINIC STUDIOSBAN

 Drámai prológussal, némi zenével, meg filozófiai ihletésû
installációkkal ért véget a
D'Clinic Studios nemzetközi rezidenciaprogram júniusi mûvésztelepe.
– pet –

Czeglédy András és dr. Vándor László

sok eredményeit. Hiszen nem minden korszakból maradt fenn épület. A középkori emlékek például
szinte teljesen hiányoznak; így ezt
az idõszakot jórészt a régészek
munkájából ismerhetjük.
Nem véletlen, hogy a rendezvénysorozat elsõ elõadója dr. Vándor László régész, nyugalmazott
múzeumigazgató volt, aki a középkor építészetérõl beszélt. Mint
mondta: Zalaegerszeg nem tartozik az élbolyba, ami az érintett korszak építészeti emlékeit illeti. A
belváros területén nincs megma-

Ami a középkori várost illeti: az
eddigi kutatások alapján kiterjedése
a nagytemplomtól a mai Petõfi utcáig tartott, illetve a mai Csány tér
környékén találtak még középkori
házcsoportokat. Fõleg a csatornázásokhoz kötõdõ régészeti munkák
során. A föld felszínén nem maradtak lakóházak. A város egyetlen, felszínen is látható középkori emléke
a Mária Magdolna-plébániatemplom mellett lévõ temetõkápolna; ezt
a '70-es évek végén tárták fel.
A régész hozzátette: természetesen van tudomásuk konkrét kö-

A Pál Katja szlovéniai festõmûvész által vezetett páterdombi alkotóházba ezúttal két amerikai
mûvész költözött be. A projektzárón az itt készült alkotásaikkal ismerkedhetett meg a közönség.
Devan Wardrop-Saxton Portlandból, Jennifer Bockelman pedig
a nebraskai Sewardból érkezett
Zalaegerszegre. A két fiatal hölgy
teljesen más mûfajt képvisel;
Devan drámaírással, zenével és
színdarabokkal foglalkozik, míg
Jennifer különös szobrokat és installációkat készít.
A mûvészek itteni munkáiról a
„Kurátor egy napra” program keretében Kintli Emese (a Zrínyi-gim-

Kintli Emese, Devan Wardrop-Saxton, Mészáros Gábor és
Jennifer Bockelman

názium diákja) és Mészáros Gábor (a rezidenciaprogram egyik
tolmácsa) beszélt. A tárlaton többek között a drámaírás folyamataiba is betekintést nyerhettek az érdeklõdõk. Devan ugyanis Zalaegerszegen folytatta a már elkez-

– A reklámgrafikát, mint mûfajt
egyelõre sehogy. Jelenleg nincs
ilyen lehetõség a rajzórákon. Kevés az eszköz, a szoftver, és a
tanmenet is inkább a hagyományos képi ábrázolásokra koncentrál. Ez kicsit furcsa is, hiszen digitális korban élünk, a gyerekek már
ebbe születnek bele. Pedig nagyon is érdekelné õket a mûvészeti tevékenység efféle kiterjesztése, például a reklámgrafika, a
3d-s grafika vagy az animáció irányába. A kollégáimmal gondolkodunk azon, hogy kísérleti jelleggel, kiscsoportos foglalkozás keretében hogyan lehetne mindezt
becsempészni az oktatásba. Ez
egy mûvészeti iskola és gimnázium számára mindenképpen jövõbemutató lenne.

dett „You my love at home again”
címû regényét, mely egy fiatal nõ
és egy farkasfalka történetérõl
szól. Írás közben (ami esetében
sokszor tényleg kézírás) több
montázs és kisebb rajz is született,
amik most a falakra kerültek, de új

történelmérõl is. Így elhangzott,
1928-ban nevezték el az utcát
Szent László király útjának, majd
a második világháború után módosult ez a mai változatra. A megyében 3 település õrzi a lovagkirály nevét, illetve híres a türjei
templom freskója is. Gyimesi Endre méltatta még köszöntõjében az
alkotó, Hadnagy György munkásságát is.
Galbavy Zoltán településrészi
önkormányzati képviselõ köszönetét fejezte ki az érintetteknek,
akik részt vettek a szobor felállításában.
Az új köztéri alkotást Kovács
József káplán áldotta meg.

dalainak kottáit is bemutatta a mûvész. A drámaíró nem elõször járt
Magyarországon,
korábban
ugyanis Gyulán volt cserediák, és
az egy év alatt nyelvünkön is megtanult valamelyest. Készülõ regénye prológusát ezért magyarul olvasta fel.
A szobrászattal foglalkozó
Jennifer különös lényeit, szörnyeit
egy francia filozófus munkája ihlette. Az installációk a „Menekülési
vonal” címet kapták. Jelezve: minden lény menekülési réseket keres, ha politikai, mûvészeti vagy
bármilyen más mozgalom, rendszer vagy ideológia határokat jelöl
ki számára. A menekülésben a siker és bukás lehetõsége egyaránt
benne van, és ezek mindig változást is elõidéznek. A szobrász
szerint maga az élet is megtalálja
a menekülési formáit; ami különös
lényeket teremthet. A tárlaton is
ilyen – ma még nem létezõ –
(fantázia)szörnyekkel találkozhattunk. A szobrok a városban talált
építési hulladékokból, turkálóban
vásárolt régi kelmékbõl, vagy éppen a természetben fellelhetõ
anyagokból készültek.
Hogy az egyes menekülési jelenetek mögött milyen személyes
drámák húzódnak meg, annak
megfejtését mindig a befogadóra
bízza az alkotó.
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Városháza

HÁZIORVOSI RENDELÉS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a dr. Simon Mária háziorvos által ellátott V. számú felnõtt háziorvosi körzethez
tartozó lakosságot, hogy a Zalaegerszeg, Göcseji u. 53. szám alatti orvosi rendelõ karbantartási
munkálatai elkezdõdnek.
A háziorvosi rendelés helyszíne ezért a 2018.
július 2-tõl 2018. július 11-ig tervezett munkák
idõtartamára a központi orvosi ügyelet Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti épületébe kerül
áthelyezésre (felnõttambulancia).
Tekintettel a nyári szabadságolás miatt történõ
helyettesítésre, a fenti idõszakban a rendelés hétköznapokon 08.00 órától 10.00 óráig áll majd a páciensek rendelkezésére az új helyszínen.

A karbantartás idõtartama alatt a korábban
megszokott telefonszám helyett a +36-30/2683777-es telefonszámon lesz elérhetõ a rendelés.
Kérjük az érintetteket, hogy a háziorvosi ellátás
igénybevétele elõtt – a váratlan kellemetlenségek
elkerülése érdekében – a közleményben megadott
telefonszámon, vagy az orvosi rendelõ bejáratánál
kifüggesztett tájékoztató alapján az átmeneti változásról tájékozódjanak!

2018. JÚLIUS 5–8.

Restart Fesztivál

2018. JÚLIUS 5–AUGUSZTUS 9.

Szõttesek és ékszerek – Vitrinkiállítás (Kézmûvesek Háza)

2018. JÚLIUS 5. 16.30 ÓRA

VI. ZAKO: Boribon-koncert (Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 5. 20.30 ÓRA

VI. ZAKO: Loveshake (Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 6. 20.30 ÓRA

VI. ZAKO: Shakespeare: Othello
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 7. 18.00 ÓRA

VI. ZAKO: Vitéz László menyecskét keres – bábjáték
gyerekeknek (Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 7. 20.30 ÓRA

GYERE, TÁBOROZZ VELÜNK!
A TÁBORBAN A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 8 HÉTEN ÁT BIZTOSÍTOTT,
HETI 5 NAPOS TURNUSOKBAN ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
6–16 ÉVES KORIG TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEINEK.

VI. ZAKO: Aukció – kortárs táncelõadás
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 8. 20.30 ÓRA

VI. ZAKO: Nõkbõl is megárt...
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 8.

Tehetségnap 2018 (Ady-iskola udvara)

2018. JÚLIUS 8.

Sportos Zalaegerszeg – ingyenes tematikus városi séta
idegenvezetõvel

2018. JÚLIUS 9–15.

VB-vitamin napok a sör jegyében (Dísz tér)

HELYSZÍN: KDVMK APÁCZAI CSERE JÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
– ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5.

2018. JÚLIUS 10. 20.30 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR: Lovagias ügy

IDÕPONTOK 2018 NYARÁN:

2018. JÚLIUS 11. 17–19 ÓRA

Kertvárosi Vakáció a Bóbita játszótéren

2018. JÚLIUS 11. 20.30 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR: Lovagias ügy

június 25–29.

(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

július 2–6.
július 9–13.

(Kvártélyház Szabadtéri Színház)
2018. JÚLIUS 13. 17 ÓRA

július 16–20.
július 23–27.
július 30–augusztus 3.
augusztus 6–10.

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. JÚLIUS 13. 18 ÓRA

II. Color Festival 2018 Zalaegerszeg

2018. JÚLIUS 14.

IV. Alsójánkahegyi Sör-virsli és Hagymás Bab Fesztivál
(Mindszenty-iskola (Zárda) udvara)

augusztus 13–17.

NAPONTA 8–16 ÓRA KÖZÖTT VÁRJUK A GYEREKEKET A PROGRAMOKKAL.
FELÜGYELETET 7–17 ÓRA KÖZÖTT BIZTOSÍTUNK.

PROGRAMOK:
• Strandolás az AquaCity-ben
• Mozilátogatás – filmvetítés az Art moziban
• Közös foglalkozás az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársaival – bemutató
• Nyári esélyóra – állatasszisztált foglalkozás a Zala Megyei Család, Esélyteremtõ és
Önkéntes Ház, az Új Nemzedék Közösségi Tér és a Zalai Kutyabarátok Egyesülete
szakembereivel
• Tájékozódási futás a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Clubbal
• Kültéri és beltéri sportok
• Játszóház, kézmûves-foglalkozások
• Bóbita játszótér
• Just Dance

SZÖGART nemzetközi mûvésztelep kiállításának megnyitója

2018. JÚLIUS 14. 20.30 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR: Lovagias ügy
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 18. 17 ÓRA

Játszótéri vakáció Andráshidán

2018. JÚLIUS 19. 20.30 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR: Csárdáskirálynõ
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 20. 20.30 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR: Csárdáskirálynõ
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

2018. JÚLIUS 20-TÓL

„Kezedben a múlt” címû diák rajzpályázat kiállítása. Az Év
ásványa és az Év õsmaradványa program rajzpályázatának
válogatott vándorkiállítása
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)

2018. JÚLIUS 21. 10 ÓRA

Kánikula Fesztivál (Apáczai Mûvelõdési Központ),
I. Kertvárosi vízifoci-bajnokság, I. Kertvárosi amatõr homokszobrász-bajnokság

A TÁBOR

KÖLTSÉGE TARTALMAZZA A NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉS DÍJÁT IS.

HETI

DÍJ:

5250

FORINT (NAPI

1050 FORINT)
GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕKNEK: 2250 FORINT (NAPI 450 FORINT)
HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEKNEK: 800 FT (NAPI 160 FORINT)

2018. AUGUSZTUS 11-IG

(Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. JÚLIUS 25. 17–19 ÓRA

Kertvárosi Vakáció a Bóbita játszótéren

2018. JÚLIUS 25. 19 ÓRA

Pont Ott Party (BGE GKZ Kampusz alakulótere, rossz

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.KERSZTURYVMK.HU
SOK

SZÖGART nemzetközi mûvésztelep kiállítása

idõjárás esetén a Zalakerámia Sport- és Rendezvény-

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ZALAEGERSZEGI LAKCÍMMEL RENDELKEZÕ GYEREKET!

csarnok)
2018. JÚLIUS 28. 15 ÓRA

Ebergényi Fesztivál

2018. JÚLIUS 30–AUGUSZTUS 11-IG XXVII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep

KIVÁLÓ

2018. AUGUSZTUS 3. 20.30 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR: Szép nyári nap – BEMUTATÓ
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)

Meghívó

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.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT
A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

ÖNT ÉS BARÁTAIT
ZALAEGERSZEG–MAROSVÁSÁRHELY
BARÁTI TÁRSASÁG EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁNAK
15. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
2015. JÚLIUS 5-ÉN MEGRENDEZENDÕ ESTRE.
TISZTELETTEL MEGHÍVJA
A

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.

PROGRAM:
17.00 KÓRÓDI SZÁSZ ALBERT MAROSVÁSÁRHELYI

FESTÕMÛVÉSZ

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

A TÁRLATOT MEGNYITJA NEMES LÁSZLÓ FESTÕMÛVÉSZ
KÖSZÖNTÕT MOND BALAICZ ZOLTÁN, ZALAEGERSZEG
POLGÁRMESTERE

18.00 KISS KATA ZENEKAR
AZ

KONCERTJE

ESTRE A BELÉPÉS DÍJTALAN.
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Sport

SOHA ROSSZABB SZEREPLÉS MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A ZTE FC
KÉT EZÜST, EGY BRONZ A FELNÕTT OB-N

 Székesfehérvár volt a házigazdája az idei felnõtt atlétikai bajnokságának, amelyen eredményesen szerepeltek a Zalaszám
ZAC sportolói.

Az elsõ versenynapon került
sor a 4x100 m-es váltók döntõire.
A zalaegerszegi fiatalok – Dienes
Mátyás, Szûcs Valdó, Balogh Péter és Baki Barnabás – nem okoztak csalódást, 42,16 mp-es teljesítményük a bronzéremhez volt
elegendõ. A Nagy Pálma, Ferenczi Melinda, Varga Panna és Hári

Anna összetételû Zalaszám ZAC
négyesfogat alig maradt le a dobogóról, 4x100 m-en 48,46 mp-es
eredménnyel negyedik helyen ért
célba.
A második napon két nagyszerû ezüstéremmel gazdagodott a
Zalaszám ZAC. Elõbb Szûcs
Valdó 110 m gáton nagyszerû,

13,88 mp-es idõvel, nem sokkal
késõbb pedig súlylökésben Veiland Violetta 15,17 m-es eredménnyel nyert értékes ezüstérmet.
A harmadik versenynapon is
több értékes bajnoki helyezést
szereztek a Zalaszám ZAC atlétái.
Diszkoszvetésben Takács Dóra
42,50 m-es dobással 6., mögötte
Veiland Violetta 40,22 m-es eredménnyel 7. lett. Nõi 200 m-en is
két zalaegerszegi atléta került
döntõbe. Ferenczi Melinda 25,00
mp-es idõvel 5. lett, míg a még
csak ifjúsági korú Nagy Pálma –
az év felfedezettje – élete elsõ felnõttbajnokságán az értékes 7. helyezést csípte el (25,32 mp). A
4x400 m-es nõi váltófutásban a
Nagy Pálma, Ferenczi Melinda,
Varga Panna és Hári Anna összetételû egerszegi négyes 4;01,83
perces eredménnyel ötödik helyen végzett.
***
Szûcs Valdó, a Zalaszám-ZAC
atlétája a szlovákiai Somorján
megrendezett nemzetközi versenyen 13,82 mp-es idõvel megnyerte a 110 m gátfutást, s egyben teljesítette az Eb-szintet
(13,85 mp).

MÉG LÉGIÓSOK NÉLKÜL
VÁLTOZÁSOK, ELKÉPZELÉSEK A ZTE KK-NÁL

 A Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárcsapatának vezetése
sajtótájékoztatón számolt be az új bajnokságra történõ elõkészületekrõl, egyúttal az eddigi négy új játékos – Bagó Martin, Durázi
Krisztofer, Papp Péter és Gulyás Martin – közül az utóbbi kettõt
be is mutatták.
Stárics Kornél, a klub ügyvezetõje röviden szólt a már ismert változásokról. Mint mondta, Benke
Szilárdot szerették volna megtartani, de a játékos nemzetközi porondon szereplõ csapatra vágyott. (A
bajnok Szolnokhoz igazolt.) Horváth Ákos távozása meglepte a vezetést, családi okok miatt távozott
a fõvárosba. A B csoportos Bp.
Honvéd játékosa lett. Mohácsi Máté esetében nem éltek az egyéves
opcióval. A bedobó az NB I B-ben
szereplõ Oroszlánynál folytatja. Az
érkezõ négy fiatal játékosról elmondta, hogy korosztályos válogatottak, két évre szerzõdtek a ZTEhez. Gulyás kölcsönbe érkezett. A
ZTE saját nevelésû játékosa, az
U–18-as válogatott Kovács Benedek a Monaco csapatánál járt próbajátékon. A hercegség csapata
késõbb dönt, hogy szerzõdteti a játékost, vagy sem.
Dr. Gyimesi Endre, az egyesület társadalmi elnöke elmondta, az

elõzõ bajnokságban megszerzett
harmadik hely után a hetedik hely
visszalépést jelent. Tudomásul kell
venni azonban, hogy erõsödött a
magyar bajnokság, ezért a 7. helyet is jónak tartják. A jobb szereplés egy-két balszerencsés mérkõzésen múlott. A vezetés négy légióst tervez a következõ idényre.
Benke távozását sajnálja, szerinte,
ha a dobogón végeznek, maradt
volna, nem az anyagiakon múlt a
maradása. Cáfolta azon híreszteléseket, hogy a ZTE nem akar
nemzetközi porondon indulni. A
klub helyzete anyagilag már stabil,
de a mögöttük lévõ idényben nem
végeztek olyan helyen, hogy a
nemzetközi porondra kiléphessenek. A játékosokról szólva elmondta, hogy a fiatalok biztosan megkapják a lehetõséget. Személy
szerint Kis Raultól vár nagy elõrelépést. Sikeres légiósválasztás
esetén a következõ idényben is jól
szerepelhet a Zalakerámia ZTE.

Bencze Tamás vezetõedzõ kiemelte, hogy nemcsak tehetséges
magyar fiatalokat akartak igazolni.
Rutinos magyar játékosokkal is
tárgyaltak, azonban õk szeretnének olyan csapatban játszani,
amely a nemzetközi kupákban is
indul. A légiósokkal hasonló a
helyzet. Hárman emiatt már nem
fogadták el a zalaiak ajánlatát. A
vezetõedzõ 12–13 játékossal –
köztük saját nevelésûekkel – kíván
dolgozni. A fiatalok megkapják a
lehetõséget, rajtuk múlik, élnek vele, vagy sem.
Az új játékosok közül Papp Péter elmondta, hogy Kaposváron
már nem érezte jól magát. Kevés
játéklehetõséget kapott, mindenképpen váltani akart. Jól jött számára a ZTE megkeresése. A vezetõedzõ által biztosított játékpercekkel élni akar.
Gulyás Martin hasonló okból
választotta a zalaiakat. Úgy látja, a
ZTE rotációjába jobban beleillik.
Mindenképpen bizonyítani szeretne.
A sajtótájékoztató végén elhangzott, hogy a légiósok szerzõdtetése július közepétõl várható.

12 ÉREM KÖRMENDEN

 A vasi kisvárosban harmadik
alkalommal rendezték meg a
Körmendi Grund birkózógálát.
A korosztályos versenyen részt
vettek a Zalaegerszegi Birkózó
SE fiataljai.

A 2011–2012, 2013-ban születettek fiatal versenyzõk tizenkét
éremmel tértek haza.
Aranyérmesek: Szanati Máté,
Ferincz Bence, Varga Borka, Seres Vilmos, Seres Vencel és Kónya Botond.
Ezüstérmesek: Pörge Miklós,
Ugranyecz Flórián, Nemes Dominik, Ferincz Vince.
Bronzérmesek: Kerti Kurszán,
Tímár Bence.

JELENTÕS VÁLTOZÁSOK A JÁTÉKOSKERETBEN

 Az új szakvezetéssel, Nagy Tamás vezetõedzõ, Gombos Zsolt
pályaedzõ, Vlaszák Géza kapusedzõ, Gaál Miklós erõnléti edzõ
irányításával megkezdte felkészülését az új bajnokságra a ZTE
NB II-es labdarúgócsapata.

A játékoskeret alaposan átalakult, tizenegyen távoztak és a szabadlistára tett Nagy Gábor is eligazolhat. A távozó játékosok szerzõdése június 30-án jár le, de a vezetés engedélyezte a labdarúgóknak, hogy új csapatuknál kezdjék
meg a felkészülést. Az új játékosok: Kiss Máté Gyirmótról, Gajdos
Zsolt Nyíregyházáról érkezett,

Gergényi Bence a Bp. Honvédtól,
Madarász Márk a Puskás Akadémiától jött kölcsönbe. A legutóbb
Mosonmagyaróváron szerepelt
Kulcsár Kornél középpályás is a
ZTE-hez igazolt, õ már szerepelt a
zalaiaknál. Dunaszerdahely együttesétõl érkezik Szépe János védõ,
aki tavaly Mosonmagyaróváron
szerepelt kölcsönben. Több pró-

bajátékos is feltûnt az elsõ edzésen, sorsukról késõbb döntenek.
Együtt gyakorolt a társakkal a Siófoki kölcsönbõl visszatérõ Balázs
Zsolt is. Devecseri Szilárd nemrég
nõsült, õ pluszszabadságot kapott
még.
– Az elsõ hét az ismerkedés jegyében telik – mondta Nagy Tamás
vezetõedzõ. – Miután jelentõsen
változott a keret, fel kell mérnünk a
játékosok állapotát. Mindjárt az elsõ héten napi két edzéssel készülünk. Az ebédet közösen fogyasztjuk el, de klasszikus összetartás
nem lesz. Július elsõ hetében
Ausztriában edzõtáborozunk, és itt
már edzõmérkõzéseket játszunk.
Jó lenne, ha a játékoskeret két héten belül kialakulna, de tisztában
vagyok vele, hogy ameddig tart az
átigazolási szezon, az változhat.
A ZTE FC az edzõmérkõzések
során megmérkõzik a horvát elsõ
osztályú Eszék csapatával is,
amelynek tulajdonosa Mészáros
Lõrinc. Az osztrák táborozás során
a Mattersburg II. ellen is pályára
lépnek. Itthon az NB III-ba visszajutott Sárvár, valamint Nagykanizsa vár még a ZTE-re. A bajnoki
rajtig 5–6 edzõmérkõzés szerepel
a programban.

BRONZ ÉS HELYEZÉSEK A MASTERS EB-N
 A ZTE Súlyemelõ Klub négy
Nõk. F35 korcs. 35–40 évesek,
versenyzõvel vett részt a Buda90 kg: 5. Danicser Anita 117 kg
pesten megrendezett 2018. évi
(53+64).
Masters súlyemelõ Európa-bajDr. Muhoray Árpád legközelebb
nokságon. A versenyre több
mint ötszázan – köztük 41 magyar férfi és 20 magyar nõi versenyzõ – neveztek. A ZTE SK versenyzõi egy harmadik és három
ötödik helyezést értek el.
A ZTE versenyzõinek eredményei:
Férfiak: M40 korcs. 40–45 évesek, 62 kg: 3. Papp Péter 179 kg
(86+93). M40 korcs. 40–45 évesek, 85 kg: 5. Mihályka Tibor 210
kg (90+120). M60 korcs. 60–65
évesek, 105 kg: 5. dr. Muhoray Árpád 150 kg (60+90).

a Spanyolországban, Barcelonában
augusztus 18-tól 25-ig megrendezendõ Masters súlyemelõ vb-n képviseli a ZTE Súlyemelõ Klubot.
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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. 07. 26.

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. 07. 27.

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

