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HITTEL ÉS AZONOSSÁGTUDATTAL A BÉKE-LIGET SÉRÜLT A LEGJOBBAN
SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGÉVEL AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT

KÉTSZER CSAPOTT LE NAGY VIHAR A VÁROSRA

 A nyári intenzív viharok során a Béke-liget fái szenvedték el a
legnagyobb károkat. Csak a június végi viharban három nagyméretû japán akác dõlt ki, összesen 32 darab fa sérült, melyek közül
kilencet ki is kellett vágniuk a szakembereknek, hiszen azok balesetveszélyessé váltak.
– pet –
És ez csak a Béke-liget. A viharok a város területén több mint
száz helyszínen okoztak komolyabb károkat; magán- és önkormányzati ingatlanok esetében
egyaránt. Legtöbbször letört ágak,
kidõlt fák, elmozdult oszlopok és
villanyvezetékek miatt értesítették
a polgármesteri hivatal kollégáit.
Cseke Tibor, a mûszaki osztály
helyettes vezetõje lapunkat arról
tájékoztatta: elõször a június 28-i
nagy intenzitású csapadék és orkán erejû szél okozott gondokat a
városban. A viharnak terebélyes
fák estek áldozatul, a leszakadt
ágak pedig a gyalogos- és gépjár-

 Legnagyobb királyunk „a közösségi szabadság legmagasabb
eszményébõl, az önrendelkezõ államból teremtett olyan valóságot, amelyben minden magyar megélhette, valóra válthatta a lelki
szabadság legmagasabb eszményét, a keresztény hitet” – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyûlés elnöke a Szent Istvánszobornál tartott augusztus 19-i ünnepségen, Zalaegerszegen.
– AL –
A régmúlt és a jelenkor magyarjai együtt hittek és hisznek ma is
abban, hogy a Szent István-i erõ a
magyarság megmaradásának és
fejlõdésének mindenkori feltétele,
fûzte hozzá. Mint fogalmazott, „láthatatlan és látható ellenségeink”
azonban tudták és tudják, hogy államalapító királyunk örökségének
nemcsak védelmezõi vannak, hanem felszámolójelöltjei is akadnak

mindig. Nem véletlen hát, hogy a
történelem során az önrendelkezõ
magyar állam elleni támadások
mindig együtt jártak a magyarság
keresztény hite és egyháza elleni
támadásokkal. Szent István trónra
lépésétõl napjainkig eltelt 1017
esztendõben a magyar nemzet
mindösszesen 575 esztendõt élhetett egy önrendelkezõ magyar állam keretei között, míg 442 esztendõt önrendelkezési jogától megfosztottan idegen fennhatóság
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alatt vergõdve töltött el. Ez a 442
esztendõnyi magyar élettapasztalat 442 nyomós érv amellett, hogy
mi, mai magyarok a XXI. században is oltalmazzuk Szent István királyunk örökségét, önrendelkezõ
nemzeti államunkat és keresztény
hitünket – hangoztatta a házelnök.
Mint mondta, erre azért van
szükség, mert a világban ugyanis
vannak erõcsoportok, amelyek most
az Európai Egyesült Államok jelszavát tûzve zászlajukra indulnak rohamra az európai nemzeti államok
ellen. Mindez azon erõforrásokért
zajlik, amelyek felett jelenleg még az
európai nemzeti államok polgárai által demokratikusan megválasztott
kormányok rendelkeznek.
(Folytatás a 3. oldalon.)

KÖNYVBEMUTATÓ

 Zalaegerszeg város 770 éves
történetét dolgozza fel az a kötet, amelyben hét szerzõ nyolc
korszakot felölelõ tanulmányát
összesen 845 fotó illusztrálja.
– A. L. –

A zalai megyeszékhely elsõ írásos említésének 770. évfordulójára készített egyedülálló kiadványt
a város dísztermében ajánlották
az érdeklõdõk figyelmébe.
Zalaegerszeg történetérõl több
tematikus kiadvány látott már napvilágot, de a maga nemében olyan
páratlan kötet még nem jelent
meg, ami évszázadokon átívelve
foglalja egybe a város históriáját.
(Folytatás az 5. oldalon.)

mûforgalmat, parkoló autókat is
veszélyeztették. Komoly károk keletkeztek továbbá a csapadékvízelvezetésben is. Többek között a
Pózva utcai és a Vizslaréti árokban, valamint a Kosztolányi utcai
parkolóház elõtt.
A júniusi égzengés nem kímélte az Alsóerdõt sem. Ennek kezelése jórészt a Zalaerdõ Zrt. hatásköre, ám a vihar fát döntött az egy-

kori napközis tábor területére, ami
épp egy felsõvezetéket talált el;
négy villanyoszlop sérült meg. A
tábor területe az önkormányzat
kezelésében áll, ezért ott is helyreállítási munkák zajlottak.
A mûszaki osztály adatai szerint a Béke-ligeten kívül a legnagyobb károkat – a teljesség igénye
nélkül – a Platán sor, a Zrínyi út, a
Dózsa-liget és a kórház keleti oldalának fái, a Bíró Márton utca, a
Május 1. liget, a Vizslapark, a Göcseji úti temetõ, az Olai temetõ és
a botfai Hûvös-kastély elõtti fák
szenvedték el.
(Folytatás a 3. oldalon.)

2

Közélet

MEGSZÉPÜLT KÖRNYEZETBEN SZEBB ÉS BARÁTSÁGOSABB LESZ

 A Belvárosi Idõsek Klubjában és a Landorhegyi Idõsek Klubjában csupa olyan átalakítás valósult meg a közelmúltban, melyek
a napközbeni ellátást igénybevevõ idõs zalaegerszegi lakosok
biztonságát és kényelmét szolgálják. A TOP-progamból finanszírozott két beruházást az elmúlt héten adták át.
– AL –
A Kossuth utcai Nyugdíjas Otthonház és Belvárosi Idõsek Klubjának közel harmincéves épülete
2014-ben energetikai korszerûsítésen és külsõ felújításon esett át,
idézte fel Balaicz Zoltán polgármester. A mostani projekt keretében olyan szükséges átalakításo-

kat végeztek el, melyek az intézmény jobb funkcionális mûködését
teszik lehetõvé. Az akadálymentes
közlekedést szolgálva rámpát alakítottak ki az épület bejárata felé,
felújították a mosdókat, mozgáskorlátozott WC-t létesítettek, továbbá kicserélték a folyosói és
emeleti ajtókat. A társalgóban mobil válaszfalat telepítettek, ezenfelül új ülõgarnitúrákat, mosógépet, hûtõt, mikrohullámú sütõt,
egyéb konyhai eszközöket szereztek be. A házi segítségnyújtás és
étkeztetés projektelem részeként
az étteremben új álmennyezetet
alakítottak ki új világítástechnikával. A beruházás nettó 25,4 millió
forintot tett ki.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy fogalmazott, a város az idõsklubok
megújítását szolgáló beruházásokkal ismét bizonyította, hogy
odafigyel idõs lakóira: a tisztességes munkával eltöltött évtizedek
után szép környezetben tölthessék el nyugdíjas napjaikat.

ményben a szülõi munkaközösséggel közösen a sószoba felújítását is tervezik önkormányzati forrás hozzárendelésével.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos méltatta,
hogy az önkormányzat fontosnak

kezõ változások léptek érvénybe:
Az V. sz. házi gyermekorvosi körzethez (Zalaegerszeg, Kinizsi u.
105.) tartozó gyermekek ellátását
dr. Balatoni Piroska házi gyermekorvos 2017. augusztus 1-tõl
augusztus 31-ig Zalaegerszeg,
Berzsenyi u. 13/A. szám alatti
rendelõben, majd szeptember 1tõl várhatóan 2017. október 31-ig
Zalaegerszeg, Botfy u. 1. szám
alatti rendelõben (központi ügyelet, gyermekambulancia) végzi.
Az 5. és 6. sz. védõnõi körzetek
(Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105.)
gondozottjai részére az önálló vé-

érzi az egészségügyi alapellátás
színvonalának növelését a városban, ami egyben minõségi fejlesztést is jelent.
A rekonstrukció miatt a követ-

dõnõi tanácsadást Simon Lászlóné és Nagyváradi Szilvia területi
védõnõk Zalaegerszeg, Botfy u. 1.
szám alatti helyszínen (központi
ügyelet, emeleti rendelõ) nyújtják.

KISEBB SUGÁRTERHELÉS, PONTOSABB FELVÉTEL

így az hozzáférhetõ a szakorvosok
számára.
Halász Gabriella arról is beszámolt, hogy a konszolidációs pályázatnak köszönhetõen más betegellátást és kórházüzemeltetést
szolgáló fejlesztések is történtek
az elmúlt hónapokban. Megújult a
kórház biztonsági kamerarendszere, valamint új tetõszerkezetet kapott a diagnosztikai épület. A fertõzõosztály és az I. számú belgyógyászat közös épületébe pedig új
liftet is beszereltek.
A sajtótájékoztatón részt vett
Vigh László országgyûlési képviselõ is, aki örömtelinek nevezte a
fejlesztéseket. Mint mondta: sok
kis lépés szolgálja a fejlõdést, illetve azt, hogy a kórház modernebbé
váljon. Utalt rá, hogy az elmúlt 5–6
esztendõben körülbelül 9 milliárd
forint értékû beruházást bonyolítottak le az intézményben. A mostani konszolidációs pályázattal pedig összesen 70 millió forint értékû
fejlesztés történt.

MEGÚJUL A KINIZSI UTCAI GYERMEKORVOSI RENDELÕ

 Megkezdõdött a Kinizsi utca 105. szám alatti társasházban lévõ
gyermek háziorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat felújítása, ami a
belsõ helyiségek valamint a gépészet teljes korszerûsítését fogDékány Endre, a belváros ön- lalja magában. A beruházás része annak a fejlesztési projektnek,
kormányzati képviselõje méltatta, amely 13 háziorvosi és 17 védõnõi körzetet valamint egy ügyeleti
hogy a választókörzetében min- szolgálatot érint Zalaegerszegen.
den intézmény, óvoda, iskola
selõ számolt
megújulhatott az elmúlt idõszak- – liv –
be. A Báthory
ban. A fejlesztési sorozat érintette
A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán és a Wlassics
a nyugdíjas otthonház épületét is,
ami a mostani beruházással prak- polgármester elmondta, hogy utca sarkán
tikusabbá és használhatóbbá 1994-ben elindított egy orvos-egy egy hosszabb
rendelõ programot követõen ismét járdaszakaszt
vált.
szükségessé vált az orvosi rende- valamint
a
lõk felújítása, melyre az önkor- buszmegállót
mányzat összesen 353 millió forin- újították fel. A
tot fordít a város számára rendel- Tulipán utcákezésre álló TOP-program forrá- ban a gázresaiból. Az egészségügyi alapellá- konstrukciós
tás fejlesztését szolgáló projekt munkák után
érinti a Kinizsi utcai gyermekorvo- helyreállították
si rendelõt és védõnõi körzetet is, az útburkolaahol bruttó 24,4 millió forintos be- tot. Jelenleg a
ruházást hajtanak végre. Az inf- Bíró Márton
rastrukturális felújítások mellett új utcai vasúti átorvosi eszközöket illetve bútorza- kelõ felújítása
tot vásárolnak többek között a vé- zajlik, ami közdõnõi szobába.
lekedési nehézségeket okoz,
2017-ben több fejlesztés is tör- megvalósítása azonban már nem
tént a páterdombi városrészben, tûrt halasztást. A közelmúltban admelyekrõl Gecse Péter alpolgár- ták át a Radnóti Utcai Óvoda új
mester, mint önkormányzati képvi- ovi-foci sportpályáját. Az intéz-

Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetõje
megköszönte a városvezetésnek,
hogy folyamatosan igyekszik eleget tenni az itt élõk és klubtagok
kéréseinek. A gondozási központ
munkatársai ugyancsak fontosnak
érzik a szociális szolgáltatások
jogszabályi teljesítésén túl az idõs
emberek életminõségének javítását, éljenek saját otthonukban
vagy intézményekben.
A Landorhegyi Idõsek Klubjában külsõ felújítást hajtottak végre
a nyílászárók és a cserépfedés
cseréjével, a homlokzat hõszigetelésével és színezésével. Az udvaron mobilgarázst és mozgáskorlátozott parkolót építettek, valamint
egy kerti pergolát az idõsek kültéri
pihenéséhez. Az épületben teljesen megújították a villamos hálózatot, új kazánt állítottak be, továbbá korszerûsítették a mosdókat. A
nettó 36,6 millió forintos beruházás keretében egy kisbuszt is beszereztek az ellátottak utaztatása
érdekében.

ÚJ TÜDÕSZÛRÕ KÉSZÜLÉK A KÓRHÁZBAN

 Szeptembertõl új tüdõszûrõ berendezés várja a pácienseket a
Zala Megyei Szent Rafael Kórházban; a szûrõvizsgálatra ezentúl
nem a pózvai külsõkórházban, hanem a Zrínyi utcai kórházközpontban kerül sor.
– pet –

épület) várótermében tájékoztatta
a sajtót dr. Halász Gabriella, a kórA részletekrõl az új tüdõszûrõ ház fõigazgatója. Elhangzott: az
(vagyis a nemrégiben átadott D Állami Egészségügyi Ellátó Köz-

pont (ÁEEK) konszolidációs pályázatának köszönhetõen sikerült beszerezni az új röntgengépet. A 33
millió forintos tüdõszûrõ berendezésre azért volt szükség, mert a
Pózván lévõ, több mint 14 éves
készülék elavulttá vált; gyakran
meghibásodott és a digitális kor
követelményeinek sem felelt meg.
Az új gép elõnye többek között,
hogy a képalkotás sokkal rövidebb
ideig tart, így kevesebb a vizsgálattal járó sugárterhelés. Ráadásul
jobb és részletesebb a kép felbontása is, ami pontosabb diagnózist
tesz lehetõvé. A számítógép által
vezérelt készülék arra is képes,
hogy a digitális felvételt a kórház
központi képarchívumában tárolja,
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Aktuális

HITTEL ÉS AZONOSSÁGTUDATTAL A BÉKE-LIGET SÉRÜLT A LEGJOBBAN
SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGÉVEL AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT

KÉTSZER CSAPOTT LE NAGY VIHAR A VÁROSRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szent István mai magyar népe
azonban nem kíván lemondani államáról, hitérõl és azonosságtudatáról, a magyar választópolgárok
errõl döntöttek 2010-ben, ezt a
döntésüket erõsítették meg 2014ben, és a 2018-as választásunknak is ez lesz a tétje – érvelt Kövér
László.
A magyar államalapításra emlékezõ ünnepségen Székely János szombathelyi megyés püspök
szentelte meg a 74-es fõút csácsi

keresztezõdésében felállított kettõs keresztet. Beszédében úgy fogalmazott, szimbóluma annak a
kapocsnak, a magyar nemzetet
ezer éve megtartó hitnek, Krisztus

megváltói mûvének, melyen Szent
István országa alapult ezer évvel
ezelõtt, és amelyre ma is emberhez méltó élet épülhet.
Augusztus 20-án a ferences

templomban tartott ünnepségen
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos többek között azt mondta, Szent Istvánt hite
tartotta meg 42 évig a trónon, és
mint uralkodó, hatalmát gyakorolva tudatában volt Isten elõtti felelõsségének. A magyarság történelme során mindig akkor cselekedett helyesen, amikor Szent István keresztény hitét és szigorúan
szervezett államiságát egyaránt
követte. Éppen ezért kell tanulnunk a történelembõl, mert csak
akkor maradunk meg, ha megõrizzük szokásainkat, hagyományainkat, kultúránkat, és ha a társadalom legfontosabb sejtjeire, a családra építjük hazánkat.

ISMÉT REKORD DÕLT MEG
ÕSZIES IDÕBEN AZ AQUÁBAN

 A megszokottnál jóval hûvö- És már is lehetett újabb dolgon ag- nek pedig 1000 forintot kellett a
sebb idõben, mégis 2100 érdek- gódni, vajon a délelõtt óta tartó sü- kasszánál hagyni. S bár a medenlõdõt vonzva zajlott a 16. Jótétés-fõzés finom eredménye vevõk- cék és csúszdák kínálta lehetõsékonysági nap az AquaCityben.
A hagyományos rendezvény
közel 5 és fél millió forintos támogatást hozott a kedvezményezetteknek, azaz a megyei
kórház fizioterápiás osztályának és a Zalai Különleges Mentõknek.
– b. k. –
Kérdéses volt a nap lebonyolíthatósága a viharosnak jósolt, de
mindenképpen a strandoláshoz
hûvös idõben. Azonban a vállalkozások által elõzetesen a felajánlott
3 millió forint fixnek és jó elõjelnek
látszott.
Az idõjárás dacára, ismét rekord dõlt a résztvevõk és bevétel
terén egyaránt. Az elõbb említett
adományozó vállalkozások száma
44, a fõzõcsapatoké pedig 64 volt.

re talál-e délután? A belépõket a
tervezettnél kedvezményesebbre
változtatták a szervezõk, így a helyieknek 500 forintot, a vidékiek-

TISZTELT BORTERMELÕK, BORKEDVELÕK!
A Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték rendezvényen ismét sor kerül a nagy hagyományokra visszatekintõ
borversenyre, amelyet minden bortermelõ szíves figyelmébe ajánlunk. Valamennyi nevezést szívesen fogadunk, és mindenkit biztosítunk arról, hogy a szakértõ zsûri alapos körültekintéssel fogja kiválasztani a Díszpolgárok Borát!
A bormintákat 2017. augusztus 21-tõl szeptember 1-ig lehet leadni a Piccolo étteremben (Zalaegerszeg, Petõfi u. 16.).
A BORMINTÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK:
Egy fajtából 2 üveggel kell leadni az alábbi adatok feltüntetésével: borászat és termelõ neve, elérhetõsége, termelõhely, fajta,
évjárat megnevezése.
Az érdeklõdõk az alábbi telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást: 20/340-6780; 30/430-4916
Eredményhirdetés:
2017. szeptember 2. (szombat) 19.30 óra
Széchenyi téri Nagyszínpad

gekkel kevesen életek, 2100 jegy
vásárlásával (932 ezer forint) és a
finom étkek bõséges fogyasztásával (közel másfél millió forint) nem

fái közül újabbak estek áldozatul, sõt ez a vihar már a Parkerdõt sem kímélte.
Érdeklõdésünkre, hogy mi
lehet az oka annak, hogy a Béke-ligetben néhány nagyméretû, egészségesnek tûnõ fa gyökerestõl fordult ki, a szakember
elmondta: a liget egy speciális
helyszín abból a szempontból,
hogy a talajban rengeteg a törmelék, ami még a II. világháború idején került oda. A földben
így nem tudtak a fák gyökerei
rendesen megkapaszkodni, s
ez okozza a problémát.
Az önkormányzat szakemberei
dolgoznak azon, hogy hogyan
lehet a talajt rendezni, illetve a
Béke-liget faállományát pótolni.
(Folytatás az 1. oldalról.)
A helyreállítási munkák során,
a veszélyes és speciális technológiát igénylõ áglevágásoknál alpinisták munkáját is igénybe vette
az önkormányzat.
Az
osztályvezetõ-helyettes
hozzátette: már éppen végeztek
volna a június 28-i vihar okozta
károk felszámolásával, amikor
augusztus 10-én este egy 100 kilométer/órás, orkán erejû szélvihar
csapott le a városra, ami szinte
ugyanezeken a helyszíneken okozott újabb – és sokszor életveszélyes – problémákat. A Béke-liget

hagyta cserben a lakosság a kezdeményezést.
A konyhai örömök mellett a
többség a színpadi programokat
és a kisgyerekes családoknak kínált bõséges játéklehetõségeket
választotta idõtöltésül. S aki megmártózott a hidegebb vagy melegebb vizû medencében, csupán a
törölközõig való futást kellett átvészelnie, amiért kárpótolt a kényelmes úszási lehetõség. Sajnos az
újdonságnak beharangozott hõlégballonozás a szeles idõ miatt
elmaradt, de talán lesz jövõre is.
A támogatásból a Zala Megyei
Kórház fizioterápiás osztályának
medencéjét kívánják megújítani,
mely a folyamatos és nagy kihasználtságú terápiás eszköz kapacitását harmadával növeli meg.
Valamint a nemzetközi minõsítést
kiérdemelt Zalai Különleges Mentõk felszerelésének bõvítésére
nyílik lehetõség az adakozók jóvoltából.
Balaicz Zoltán polgármester,
miközben büszkeséggel mondott
köszönetet a felajánlásokért, jelenlétért, fõzésért, hozzátette: hamarosan újból jótékony napra várják az érdeklõdõket, szintén a megyei kórház javára, szeptember
2-án az Országos Vadpörkölt- és
Borfesztiválon.
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HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA ÉS PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:
Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközének módosítása –
Északi Ipari Park
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi építési szabályzatát (ZÉSZ) módosítani
kívánja az alábbi területre vonatkozóan:
Északi Ipari Park 76-os elkerülõ úttól északra lévõ terület
A ZÉSZ-módosítást a kormányrendelet 32. § (6) alapján tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk egyeztetni. A településrendezési
eszköz elkészült munkaközi tájékoztatója a www.zalaegerszeg.hu
honlap Hirdetmények, pályázatok rovatában érhetõ el.
A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlésének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.
(III. 17.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszköz módosítása tekintetében, társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.
TISZTELT PARTNEREK!
Zalaegerszeg a ZÉSZ Északi Ipari Park területére vonatkozó módosítás véleményezési dokumentációja elkészült, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.
A lakossági fórum idõpontja:
2017. augusztus 22. kedd 17.00 óra
A lakossági fórum helyszíne:
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
(Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.)
Zalaegerszeg településrendezési eszközének módosításával
kapcsolatban a partnerségi egyeztetés keretében 2017. augusztus
30-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek
papír alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a
partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg megyei jogú város fõépítészi osztályához (Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19. 214. iroda, tel.: 92/502-134).

MEGÚJULT JÁTSZÓTEREK

AZ ÉLÕZENE ELKÖTELEZETTJE
HÓBOR LÁSZLÓ: MARADOK A ZONGORÁNÁL

 A Kvártélyházi estéken új arcokkal is lehetett találkozni, vagy
ismert arcokkal új oldalukról. Így Hóbor László, akit zongoristaként jegyez a helyi kultúra, most a Csárdáskirálynõ címû nagyoperettben tûnt fel a színpadon.
– Bánfi Kati –
– Elõször álltam színpadon
úgy, hogy nemcsak zenei képességre volt szükség, hanem színészire is. Tasziló grófot kellett alakítanom a Csárdáskirálynõben.
Egyébként a színház világa nem
áll távol tõlem, mert 2005 táján
már dolgoztam a Hevesi Színházban, mint zenész. Annak idején
Hajdú Sándor „megfertõzött” ezzel
a miliõvel. Aztán elfelejtõdtek ezek
a dolgok, de valahol mégis bennem maradtak, és most újra felbukkantak – mondta Hóbor László
a szárnypróbálgató élmények felidézésekor. Hozzátette: tetszett a
színészet, jó volt belepróbálni, de
maradok a zongoránál.
– Honnan indult a zenei érdeklõdés?
– A testvérem tanult zenélni, én

Szó szerint egyik percrõl a másikra kerültem így a kórusba.
– Akkor énekelsz is?
– Már nem, és a zongora mellett sohasem. Csak játszom a háttérben. Szerintem ilyen a jó bárzongorista. Amikor már ének is
van, fõleg énekesnõvel, az már
show jellegû. Olyan szeretek lenni,

NÉPI EGÉSZSÉGKULTÚRA ÉS GYÓGYÁSZAT

 A fenti címmel tartott elõadást Bernád Ilona népi gyógyász, bába, szakíró a Hazatalálás Szabadegyetem legutóbbi rendezvényén a Páterdombi Közösségi Házban. Az elõadó bevallása szerint az „életben maradás tudományát ûzi”, s az ehhez szükséges
már-már kiveszett kifinomultságot kívánja továbbadni elõadásai,
gyakorlati tanácsai, könyvei révén.

Az elõadó rendelkezik „hivatalos” egészségügyi végzettséggel,
ám a sors úgy hozta, hogy egy betegség miatt elhagyta ezt a rendszert, s az õsi magyar népi orvoslás, bábaság és egészségkultúra
gyakorlatára, kutatására váltott. Idõközben a modern természetgyógyászat jónéhány ágát is elsajátította. 10 könyvet publikált a témában,
több mint 20 éve járja a világot tanulmánygyûjtés céljából. Rendszeresen hívják elõadni, illetve páciensek soksága fordul hozzá.
 A jogszabályi elõírások válto- leg minden itteni játszótér megfelel
A téma indításaként elhangzott,
zása és a lakók kérése miatt
az egészséges élet alapja a tera biztonsági elõírásoknak is.
újult meg öt játszótér a Kertvárosban. Az 5 millió forintos beruházásról Bognár Ákos önkormányzati képviselõ tartott sajtótájékoztatót.

A költségvetéshez igazodó fejlesztéssel kapcsolatban elhangzott, a biztonság és balesetvédelem volt a fõszempont, szerencsére csupán megelõzõ jelleggel.
A nyári szünetre idõzített beruházás során a régi játékokat feljavították vagy újakra cserélték, bõvítették azokat, illetve biztonságot
szolgáló kiegészítéseket tettek.
Így a Balassi Bálint utcában, a
Köztársaság utca végén és az
Átalszegett utcában több helyen,
megszépült, a hatályos elõírásoknak megfelelõ terek várják a gyerekeket.
A sajtótájékoztató helyszínén, a
Vajda Lajos és az Átalszegett utca
keresztezõdésénél lévõ játszótéren például új mászókavár, új hinták (ütésgátló alákavicsozással),
új pad és biztonságosan rögzített
focikapuk állnak immár rendelkezésre.
Bognár Ákos hozzátette, a Kertvárosban egyébként nagyon sok
játszótér található, lévén fiatalok és
gyerekes családok lakta településrészrõl van szó. Az õ igényeiket kívánták szem elõtt tartani, és jelen-

Hóbor László

HÚST CSAK HETI KÉTSZER
– b. k. –

– b. k. –

meg leültem a zongora mellé és
értelmes dolgok szólaltak meg.
Egyébként az Ady-iskolába jártam, de nem zenei tagozatra. Aztán a zeneiskolában 7 évig zongoráztam. De talán az egész ott kezdõdött, amikor óvodáskoromban,
a 4. születésnapomra a keresztanyámtól kaptam egy citerát. Azt
hiszem, neki köszönhetem. A középiskolában az iskolai ünnepélyeken mindig szerepeltem, az
énekkart kísértem. Aztán gazdasági vonalon tanultam tovább, de
munka mellett mindig megmaradt
a zene. A Haarlem zenekarban
kezdtem billentyûsként. Nagyon
aktív csapat volt Zalaegerszegen,
sok zenésszel megismerkedtem
közben. Teljesen véletlenül Hajdú
Sándorral is, aki akkor nemcsak a
színházban dolgozott, hanem a
Városi Vegyeskar karnagya is volt.

mészetes módon történt szülés/születés és a saját anya tejével
való táplálás. Ezek hiányában,
máris hátránnyal indulunk, ételérzékenységekre, alacsonyabb intelligenciára, kötõdési problémákra, pánikbetegségre való hajlammal. De rögtön hozzátette, a népi
orvoslásban szinte mindenre van
megoldás. Így a perinatális traumákat is lehet orvosolni úgynevezett „újjászületéses szertartással”.
A születés mellett meghatározó az

egészséges fejlõdésben a közösség szerepe, a 7 éves korig az
anyával élés, 14 évesen a beavató szertartások, 21 évesen a házasságkötések és 24–25 évesen a
szülések ideje.
Az elõadó röviden szólt a lakókörnyezet berendezésérõl. Bár divatos, de tõlünk idegen a feng
shui, ezért nem ezt javasolja, hanem a magyar térrendezési szabályokat. Ezek között bõségesen helyet kapnak a saját vagy felmenõk
által készített kézimunkák, melyek
magyar motivumokkal díszítettek
és feltöltik, rendezik a testet, lelket
fáradtság, betegség esetén.
Kiemelten beszélt Bernád Ilona
a népi konyháról. Mint mondta, az
étel íze 3 generáción keresztül

mint a levegõ, legyek ott, de észrevétlenül.
– Egyéb zenekarok?
– A Magyarucca az állandó zenekarom. Ütõs most a formáció, öt
fix taggal, sok fellépésünk volt a
nyáron. De tagja vagyok a Kocsmazajnak is és az Ergo Sumnak,
Baj Laci színmûvész együttesének. Barátommal, Monostori Jánossal még néha báli zenekarként
is fellépünk, de kizárólag élõben, a
mulatóst is.
– A közönség észreveszi a
különbséget? Értékeli?
– Igen értékelik, más a hangzás.
Úgy gondolom ez a vonal vissza
fog jönni, mert van rá igény.
– Kedvenced?
– Klasszikus zongorán játszom
a ’20-as, ’30-as évek zenéit, a régi
filmzenéket, ezeket nagyon szeretem. Ahogy azt a kort is, mert
olyan lovagias, magázódós. De a
’60-as évektõl napjainkig sok mindent játszom.
– Mi az, amit nem szeretsz?
– A playbacket, a közönség becsapását.
– Tervek?
– Talán maradhatok a színház
közelében. Máriás Zsolt zenei vezetõt nagyon tehetségesnek tartom, szeretnék tõle tanulni és a
zenei ismereteimet bõvíteni.
Egyébként jól érzem magam most,
ahol vagyok. Jó ez az egész.

meghatározza az egészséget.
Ezért fontos, hogy saját népi ételeinket fogyasszuk, melyek a saját
földbõl, saját környezetbõl származnak, mert ezek valók nekünk
és nem más. A magyar konyha
fontos eleme a leves, mely egy
nagyon egészséges étel. Szintén
fontos a tavaszi böjt és utána egy
zöld kúra („Zöld fény csinál jó
vért.”). Szintén nagyon jótékonyak
a természetben gyûjtött/fogyasztott vadnövények, ahogy maga a
természetbe járás is. Az is fontos,
hogy az ételt nyugodtan és bûntudat nélkül fogyasszuk, ellenkezõ
esetben valósággal megmérgezzük azt, mire a gyomrunkba ér.
Böjtölésre heti egy napot javasol,
illetve évi két nagyböjtöt. Édességforrásként a mézet és a gyümölcsöket ajánlja. A népi konyha
fontos része a kásafélék, melyek
a vércukorszintet hosszan tartják.
Végül megjegyezte a témával
kapcsolatban, a mai ember mindig
ünnepi és vasárnapi ételt akar enni, miközben régen heti kétszer
fogyasztottak csupán húst.
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Kultúra

KÖTETBEN A VÁROS
770 ÉVES TÖRTÉNETE

STILIZÁLT, SOKSZÍNÛ EMLÉK-KÉPEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Korabeli fotókkal, metszetekkel,
térképekkel színesítve – emelte ki
dr. Gyimesi Endre levéltáros, volt
polgármester, a város díszpolgára,
a kötet egyik szerkesztõje. Ehhez
23 közintézményben – többek között az országos, a Vas és Zala megyei levéltárakban, a veszprémi és

 A tárlat megnyílt, ami viszont azt jelzi, hogy bezárt a 26. alkalommal megrendezett GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep. A festészeti alkotótáborban az „Emlék-képek” kerültek fókuszba; idén ugyanis ez volt a hívószó.

a szombathelyi püspökség levéltáraiban valamint a Göcseji Múzeumban és a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban – fellelhetõ fotókat,
dokumentumokat használták fel.
A 280 oldalas könyvben megjelennek azok a dokumentumok is,
amelyeket 26 család ajánlott fel a
felhívásnak eleget téve. A történelmi évszázadokat 845 képpel illusztrálták, köztük Kisgyörgy Erzsébet
és Ferenczi Sándor gyûjteményeibõl származó képeslapokkal, valamint a jelen fotóriportereinek munkáival. A tartalmat tekintve a szakirodalomban is mélyre ástak, melyhez a kötet hét szerzõje több mint
száz irodalomból merített.
A nyolc fejezetet tartalmazó kötetben Vándor László a kezdeteket
és a középkort, Kapiller Imre a török kiûzésétõl az 1848-as forradalomig terjedõ évszázadokat dolgozta fel, Molnár András a forradalom
és szabadságharc idõszakát jelenítette meg, Gyimesi Endre Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válását tárgyalta, Megyeri Anna
a boldog békeidõktõl az elsõ világháború végéig tartó idõszakot, míg
Béres Katalin a két világháború közötti éveket mutatta be. Káli Csaba

az 1945-tõl kezdõdõ évtizedekrõl,
gyárak, lakótelepek, új közösségek
létrejöttérõl értekezett, Gyimesi
Endre pedig a rendszerváltástól
napjainkig tartó várostörténetet foglalta össze. A kötetben szereplõ
négy korszakot bemutató Zalaegerszeg térképeket Frimmel Gyula rajzolta meg.

BEZÁRT A 26. GÉBART-I ALKOTÓTÁBOR

– pet –

jelenítõ színekbõl, stilizált formákból, inkább nonfiguratív jelzésekbõl tevõdtek most össze. Persze
azért készültek figurálisabb mûvek
is, de ezekre is inkább a sejtelmesség, mint a reális ábrázolás direktsége volt jellemzõ.
Ahogy azt a zárókiállítást megnyitó P. Szabó Ernõ mûvészettörténész, az Új Mûvészet folyóirat
szerkesztõje is elmondta: gazdag
és sokszínû anyag született a két
hét alatt, hiszen nagyon különbözõ
felfogású és stílusú alkotó gyûlt
össze a Kézmûvesek Házában.
Ez mindig is jellemzõje és pozitívuma volt a GébArt-i mûvésztelepnek, mely nemcsak az elmúlt 26
év miatt érdemel országos figyelmet, hanem tartalmi elemei miatt
is. Festészet, grafika, kerámiamûvesség, szobrászat, sõt fémszobrászat is megjelent itt az elmúlt évtizedekben. A szakember szerint a

A Kézmûvesek Házában hat
festõmûvész dolgozott az elmúlt
hetekben – köztük a tábort három
éve vezetõ Budaházi Tibor, és a
Zalaegerszeget idén képviselõ
Szényi Zoltán. A legtávolabbról
Tarciso Viriato érkezett, aki brazíliai, ám folyamatosan járja a világ
különbözõ mûvésztelepeit. Korábban már volt Magyarországon is.
Hegyeshalmi László Veszprémbõl,
Kántor József Bajáról, Kõrösi
Papp Kálmán pedig Budapestrõl
érkezett a Gébárti-tó partjára,
hogy emlékeik közül felelevenítsenek néhányat... a festészet nyelvén.
Vászonra és garázsfalra egyaránt születtek alkotások, sõt néhány szobor is készült elhasznált
Az impozáns kiadvány tervezé- tárgyakból. Az emlékképek fõleg
sét, nyomdai elõkészítését, a kép- hangulatokból és az azokat meganyagok retusálását társszerkesztõként Seres Péter végezte. Úgy fogalmazott, ilyen jelentõségû mû
nem jöhetett volna létre az önkormányzat segítõ támogatása nélkül.
Köszönetét a hét szerzõnek is kifejezte az elõremutató lelkes munkájukért.
A könyvbemutatón Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt,
hogy 2015-ben a rendezett tanácsú
várossá válás 130. évfordulójáról  Idõs kora miatt ugyan az alkotó nem vett részt személyesen a
emlékeztek meg, idén pedig a vá- tárlatnyitón, jellegzetes mûvei azonban szeptember elejéig megros elsõ írásos említésének 770. tekinthetõk a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Dan
évfordulójáról. Ezt a jelentõs jubi- Reisinger magyar származású izraeli grafikusmûvészrõl van szó,
leumot igazán emlékezetessé téve akinek „Holt-tengeren túl” címmel nyílt kiállítása a zsinagógában.
rendezvényeket, tudományos konvárosnak ajándékozta, illetve táferenciákat tartottak, valamint köz- – pet –
mogatta õket az Európa Kulturális
téri alkotásokat avattak, és a hátraA képzõmûvész – aki nemcsak Fõvárosa címért folyó versenylévõ hónapok is ígérnek programokat. A fotókkal, reprodukciókkal grafikus, hanem festõmûvész, ben.
A mostani tárlat a Lendvai Gagazdagon illusztrált kötet valóban szobrász és világhírû plakáttervemegkoronázása a 770 éves jubile- zõ dizájner is egyúttal – zalaeger- léria és Múzeum, a Zalaegerszegi
umnak, amely teljesen egyedi a
megyei jogú városok körében, és
amelynek címlapját az egykori mezõváros 1658-as pecsétnyomata
díszíti. A Zalaegerszeg története címû album a Széchenyi téri népmûvészeti boltban vásárolható meg.

mûvésztelep egyik legfontosabb
értéke éppen az a 27 monumentális térplasztika, ami a Kézmûvesek
Háza melletti szoborparkban található. Az itt felállított mûvek az egykori fémszobrászati alkotótáborban zajló magas színvonalú munkát jelzik. Kár, hogy sok alkotás a
vandalizmus és az amortizáció áldozata lett; jó volna felújítani a mûvészeti parkot.

szeretné az alkotótábor munkáját,
hiszen szép múltra tekint már viszsza a nemzetközi mûvésztelep.
Az elmúlt 26 esztendõben 22 nemzet 120-nál is több mûvésze fordult meg Zalaegerszegen. És bár
a közös nyelv nem mindig adott a
táborlakók között, a színek és a
formák nyelve segít megtalálni a
közös hangot.

A HOLT-TENGEREN INNEN ÉS TÚL

miután a Brüsszeli Világkiállításon
díjnyertes lett egyik plakátjával. S
bár 1966-tól végleg Izraelben talált
otthonra – ahol többek között a
tervezõgrafika megújítójaként is
ismerik –, nem szakadt el Magyarországtól sem; a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem például címzetes professzorának választotta
a mûvészt. Ahogy Szepesi Hédi
utalt rá: néhány alkotását a hétköznapokból is ismerhetjük, hiszen gyógyszeremblémákat éppúgy tervezett, mint légitársaságoknak arculatot. Az alkotó szerint a
dizájn nem más, mint „a mi és a
hol egysége, ami új realitást teremt”.
Ha Dan Reisingert, mint
dizájnert nem is ismerhetjük meg a
hangversenyteremben nyílt tárlaton (hiszen a zalaegerszegi kiállítás nem ezekre a mûvekre fókuszál), festményein és grafikáin keresztül bõséges betekintést nyerhetünk a rá jellemzõ tömör gesztusnyelvbe, arányrendszerbe, minimalizmusba. Na, és abba a gazdag érzelemvilágába, mellyel
nemcsak a zsidóság múltjára, hanem napjaink folyamatosan változó történéseire is reagál.

DAN REISINGER TÁRLATA A ZSINAGÓGÁBAN

NÉPMÛVÉSZET ÉS REFORMÁCIÓ

fél-két évtized munkáiból válogat,
és bemutatásra került már Szentendrén, valamint a lendvai zsinagógában is.
Mint azt Szepesi Hédi mûvészettörténész, a tárlat kurátora elmondta: a kiállítás több sorozatból
tevõdik össze, melyek egy része a
zsidóság történetét illusztrálja. A
páratlan anyag tartalmazza például a tavaly Budapesten felállított
Munkaszolgálatosok címû emlékmûhöz készült akvarelleket is. A
kiállítás címe pedig azokra a mûvekre utal, melyek a Holt-tenger
csodás látványát örökítik meg a
festészet eszközeivel. Dan Reisinger ugyanis 1949-ben emigrált Izraelbe, 1950-tõl szobája ablakából
nézhette a Holt-tengert, mely azóta is sok festményének ihletõje.
A mûvész 1958-tól vált nemzetközileg is ismertté és elismertté,

KARATE

 Hatvan fõvel a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület ismét
résztvevõje volt a hétvégén, Budapesten megrendezett Mesterségek ünnepének.
Skrabut Éva elnök arról tájékoztatta a sajtót, hogy a 31. Mesterségek ünnepe idei kiemelt témája a reformáció és a hímzés
volt. Az egyesület elnöksége, a reformációs továbbképzéseken és
kiállításon részt vevõ mesterek,
valamint a hímzõk már január óta
foglalkoztak a témával; illetve az
ehhez kapcsolódó bemutatók kidolgozásával.
A rangos börzén a zalai fafaragók, a Zalai Népi Design Stúdió, a
fazekasok, a baba- és játékkészítõk, a hímzõk, a kosárfonók és a
kovácsok is bemutatkoztak.
A rendezvényen a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület hét kézmûvesmûhelye közül öt állított emléket a reformáció 500. évfordulójának. Az egyesület mesterei az
elmúlt fél évben elõadásokon és
gyakorlati foglalkozásokon ismerkedtek a reformáció hatásával a
magyar népmûvészetre. A mûhelyekben a felfrissített anyagból
mutattak be tárgyakat illetve a
megszerzett technikai és mûvészeti ismereteket.
Az egyesület a központi mesterségbemutatókhoz kapcsolódva
fejfakiállítással is készült: erre a

Budapesti Történeti Múzeum kertjében került sor. A tárlatra többek
között a korábbi években elkészült
protestáns fejfákból válogattak. A
Mesterségek ünnepére a hagyományokhoz híven a zalai vezérjurtát is magával vitte a zalai csapat.

P. Szabó Ernõ szerint GébArt
egy nagyon jó lehetõség a mûvészek közti párbeszédre és a kísérletezésre. Annál is inkább, mert
az alkotók sokat tanulhatnak egymástól egy-egy tábor alkalmával.
A mûvésztelep zárásaként Gecse Péter alpolgármester elmondta: a város a jövõben is támogatni

„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI
EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
szegi felmenõkkel is rendelkezik.
Lendván pedig díszpolgárrá választották; többek között azért,
mert 53 mûalkotását a szlovéniai

Zsidó Hitközség és a BékeShalom Magyar–Izraeli Baráti Társaság jóvoltából került Zalaegerszegre. Az anyag az utóbbi más-

A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek
egyik útja és a japán nemzeti kultúra
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhoz csatlakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30! nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és választhatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámítható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.
HÉTFÕ:

18.00–

KEDD:

18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

Petõfi Ált. Isk. (szeptember 5. hétfõtõl)

SZERDA

19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem
PÉNTEK:
SZOMBAT:
Vasárnap:

18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 2. péntektõl)
9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola
16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318
Szabó László Csaba
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Városháza

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105. szám alatti házi gyermekorvosi rendelõ, valamint védõnõi tanácsadó felújítása elkezdõdött. Az egészségügyi szolgáltatások
helyszíne ezért 2017. augusztus 1-tõl, elõreláthatólag 2017. október 31-ig tervezett felújítási munkák idõtartamára az alábbiak szerint változik:
Az V. sz. házi gyermekorvosi
körzethez (Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105.) tartozó gyermekek
ellátását dr. Balatoni Piroska
házi
gyermekorvos
2017.
augusztus 1-tõl augusztus 31-ig
Zalaegerszeg, Berzsenyi u.
13/A szám alatti rendelõben,
majd szeptember 1-tõl várhatóan 2017. október 31-ig Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám
alatti rendelõben (Központi
ügyelet, gyermekambulancia)
végzi.
– Az 5. és 6. sz. védõnõi körzetek gondozottjai részére (Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105.) az
önálló védõnõi tanácsadást Simon Lászlóné és Nagyváradi
Szilvia területi védõnõk Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám
alatti helyszínen (Központi ügyelet, emeleti rendelõ) nyújtják.
Értesítjük egyben a városlakókat, hogy a projekt keretében több
rendelõ, illetve védõnõi tanácsadó
felújítási munkálatai befejezõdtek.
Ennek köszönhetõen az alábbi
egészségügyi alapellátási szolgál-

tatások visszaköltözhettek korábbi
helyükre és munkájukat, a felújítást
megelõzõen megszokott rend szerint folytatják:
– Az I. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek
ellátását dr. Peitler Gyula házi
gyermekorvos Zalaegerszeg, Ola
u. 12. szám alatti rendelõben
végzi.
– A 17. és 18. sz. védõnõi
körzetben az önálló védõnõi tanácsadást Oroszné Némethy
Ágota és Szteblák Tiborné területi védõnõk Zalaegerszeg, Ola
u. 12. szám alatti védõnõi tanácsadóban nyújtják gondozottjaik részére.
– Az I. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozók ellátását dr.
Kóbor Hajnal Tünde háziorvos
Zalaegerszeg, Ola u. 12. szám
alatt végzi.
– A II. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozókat dr. Madarász Zsuzsanna háziorvos Zalaegerszeg, Ola u. 12. szám alatti
rendelõben látja el.
– A XI. sz. felnõtt háziorvosi

körzethez tartozók ellátását dr.
Percs Erika háziorvos Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55/A. szám
alatti orvosi rendelõben végzi.
– A XIX. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozók ellátását dr.
Gál Erika háziorvos Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55/A. szám
alatti orvosi rendelõben végzi.
– A XIII. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozók ellátását dr.
Varga Bernadett háziorvos Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55.
szám alatti rendelõben végzi.
– A XXI. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozók ellátását dr.
Emõdi-Kovács Éva háziorvos
Zalaegerszeg, Köztársaság u.
55. szám alatti rendelõben végzi.
Mindazonáltal 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.

2017. AUGUSZTUS 31-IG

Vitrinkiállítás: Molnárné Riskó Erzsébet népviseletes
babakészítõ és Strobl Györgyné gyöngyösnecc-készítõ
(Gébárti Kézmûvesek Háza)

2017. SZEPTEMBER 2-IG

Dan Reisinger grafikusmûvész kiállítása „A Holt-tengeren túl” címmel (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. AUGUSZTUS 24.

Fotókiállítás – helyi fotósok kiállításának megnyitója
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ, szeptember
11-ig)

2017. AUGUSZTUS 25. 10–18 ÓRA

Nyílt nap a Jégcsarnokban

2017. AUGUSZTUS 28. 18–19.30 ÓRA

Ébredezõ(k) programsorozat: Feng Shui (Keresztury Dezsõ VMK)

2017. SZEPTEMBER 1–3.

Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK 2017 (belváros)

2017. SZEPTEMBER 1. 14 ÓRA

Akadálymentesen Zalaegerszegen – belvárosi séta mozgáskorlátozottak számára

2017. SZEPTEMBER 1–2.

ABILITY PARK Zalaegerszegen a Kvártélyház udvarán

2017. SZEPTEMBER 2–3.

BioBlitz a botfai Erdõdy-Hüvös kastélyban (szeptember
2. 18 órától, szeptember 3. 15 óráig)

2017. SZEPTEMBER 3.

ZEG TOUR 2017 kerékpáros túra

2017. SZEPTEMBER 4–9.

V. zalaegerszegi országos famûves tábor (Gébárti Kézmûvesek Háza) A tábor nyitott a látogatók számára

2017. SZEPTEMBER 5. 18 ÓRA

Világjáró programsorozat: HongKong–Macao
(Keresztury Dezsõ VMK)

2017. SZEPTEMBER 7.

Kubinyi Anna textilmûvész kiállításának megnyitója (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, október 11-ig)

2017. SZEPTEMBER 8.

KÖZLEMÉNY

„Zala élõ népmûvészete” – 35 éves jubileumi kiállítás az
egyesület tagságának zsûrizett alkotásaiból – megnyitó
(Keresztury Dezsõ VMK, Gönczi Galéria, szeptember 30-ig)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HYDROCOMP Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a Zalaegerszeg, Bíró Márton utcai vasúti átjárónál 2017. augusztus 7-én (hétfõn)
megkezdõdtek az átereszátépítési munkák, emiatt az átjáró elõreláthatólag egy hónap idõtartamra teljes szélességben lezárásra kerül a gyalogos- és gépjármûforgalom elõl.
A kivitelezés idõtartama alatt a gépjármûvek a Berzsenyi utcai
vasúti átjárót, a gyalogosok a Berzsenyi utcai
vasúti átjárót, valamint
a Bíró Márton utcai aluljárót vehetik igénybe.
Kérjük a közlekedõket, hogy az érintett
idõszakban a megváltozott forgalmi rend
szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek,
tekintettel a balesetveszélyre.
A közlekedési nehézségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a
HYDROCOMP Kft.

2017. SZEPTEMBER 9.

XI. Kertvárosi Vigasságok (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2017. SZEPTEMBER 10.

„Ünnepeljünk együtt” – 35 éves a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a Gébárti Kézmûvesek Háza – Nyitott mûhelygalériák kézmûves-foglalkozásokkal.
Kiállítások (Gébárti Kézmûvesek Háza)

2017. SZEPTEMBER 10.

„35 éve együtt” – Jubileumi dokumentációs kiállítás
megnyitója (Kézmûvesek Háza, szeptember 29-ig)

2017. SZEPTEMBER 10.

Vitrinkiállítás: „Zalai népmûvészek tisztelgése az 500
éves reformáció elõtt” (Gébárti Kézmûvesek Háza, szeptember 29-ig)

2017. SZEPTEMBER 10.

ATOM FITT ARÉNA (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2017. SZEPTEMBER 15.

Egervári Mûvésztelep emlékkiállítás megnyitója (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ, november 2-ig)

2017. SZEPTEMBER 15. 19 ÓRA

Art of duo (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. SZEPTEMBER 16–17.

TECHNOLOGY for tomorrow – a holnap technológiája
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2017. SZEPTEMBER 20. 18 ÓRA

Pszicho Estek programsorozat – Az evés lélektana
(PopUp Café)

2017. SZEPTEMBER 21. 14–18 ÓRA

Termelõi és Kézmûvesvásár az Art moziban

2017. SZEPTEMBER 21. 17.30

Meditáció, ami lecsendesít és megnyugtat (Keresztury
Dezsõ VMK)

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telkeket:

2017. SZEPTEMBER 22.

Klasszikus bérlet: A Kaláka együttes és a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar cross over koncertje (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. SZEPTEMBER 22–24.

VII. Zalaegerszegi Sörfesztivál (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok és Zala Plaza környéke)

ELADÁSI ÁR

2017. SZEPTEMBER 22–24.

Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén
2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

Fizetendõ bánatpénz
összege

48.

Nemzetközi

Göcsej

Kupa

kosárlabdatorna

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2017. SZEPTEMBER 26. 19 ÓRA

Dr. Almási Kitti Zalaegerszegen! Elengedés, újrakezdés
(Art mozi)

2017. SZEPTEMBER 27. 10 ÓRA

Ismerjük meg a városrészeket: Páterdomb és a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum Wlassics utcai kiállításai (vá-

718

3.351.848 Ft

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2
1.173 3.493.663 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

kedvezményes ár 10%-a

rosi séta)
2017. SZEPTEMBER 28.

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

Tvrtko túl minden határon (Zalaegerszeg, Mimosa
Lounge)

kedvezményes ár 10%-a
2017. SZEPTEMBER 30.

24. Zalaegerszegi Családfesztivál az Ady-iskolában

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2017. szeptember 29. (péntek) 12.00 óra

2017. SZEPTEMBER 30.

Zala kincse az erdõ! IV. erdésznap (Csácsbozsoki Arbo-

A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.

2017. SZEPTEMBER 30.

A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II.
emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

rétum)
Szüreti felvonulás Andráshidán

2017. SZEPTEMBER 30.

VI. Csácsbozsoki borút

2017. SZEPTEMBER 30. 18 ÓRA

Canterina kamarakórus '25 jubileumi koncertje (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)
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Sport

HARMINCHAT ÉVESEN IS JÓ ERÕBEN A BIZTOS BENTMARADÁS A CÉL
HORVÁTH ÁKOS EGERSZEGEN

 A Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárlabdacsapatához Horváth Ákos személyében egy rutinos, a válogatottat megjárt játékos érkezett. A kosárlabdázó még tele van energiával, tervekkel.
Ami nem csoda, hiszen jó barátságban volt az atlétikával, s így
még kiváló fizikai állapotban van.
– Dunakeszin iskolai szinten ismerkedtem meg a kosárlabdával –
kezdte a bemutatkozást Horváth
Ákos. – Akadt egy olyan testnevelõm Ibrányi Márta személyében,
akinek mindene volt a kosárlabda.
Nagyon sokat köszönhetek neki,
hogy a sportágat megszerettette
velem. A gimnázium végéig az iskolai keretek között ûztem a sportágat. Az atlétika volt a fõ sportágam 1998-ig, ekkor felfigyelt rám
a Bp. Honvéd, a fõvárosi klub tárt
karokkal várt. Csodálkoztak, hogy
a korosztályomban addig nem
szerepeltem csapatokban. Az atlétika miatt fizikálisan rendben voltam. Technikában akadt lemaradásom, de szorgalmasan dolgoztam,
s fokozatosan pótoltam a hiányosságaimat. A Honvédnál jól éreztem magam, az edzõ bizalmát élveztem. A következõ évben már a
felnõttek között találtam magam,
többek között együtt dolgoztam
Sitku Ernõvel. A következõ klubom
a MAFC volt, amely fontos állomás
volt pályafutásom során. Zsoldos
András edzõtõl nagyot sokat tanultam. A két együttesnél két csapat
szerepelt folyamatosan, egyik az
elsõ, a másik a másodosztályban.
Játékos-pályafutásom szempontjából fontos volt, hogy sokat játszhattam.
– A MAFC-ot ezután kizárták,
csapatot kellett keresnie...
– Sajnos igen, kapóra jött tehát
a soproni lehetõség. Majd felfigyelt
rám a késõbbi szövetségi kapitány, magával vitt Kecskemétre.

Két szezont húztam le ott, a válogatottba is behívtak. Következett
Székesfehérvár, ott is két évet töltöttem el. Majd ujabb két év Kecskeméten. Következett Paks, ahol a
legjobb statisztikai mutatót produkáltam. Döntõt játszottunk. Azonban, hívott a Szolnok, hozzájuk
igazoltam. Három és fél szezont
húztam le a Tisza partján, s ez idõ
alatt családot is alapítottam. Eredményes szezonokat mondhattam
magaménak. Utána rövid idõre
Szeged következett. Majd Jászberényben két évet játszottam, itt ismertem meg Bencze Tamást, a
ZTE jelenlegi edzõjét, akkor ott
dolgozott. Ezután a Vasas következett, a fõvárosiakkal bent maradtunk, de visszaléptek, és jött a
ZTE.
– Gondolom, ideigazolásában fontos szerepet játszott,

hogy Bencze Tamással már dolgozott együtt...
– Egyértelmû. Ismertük egymást, vázolta nekem a velem kapcsolatos terveket. Berényben is jó
volt a kapcsolat köztünk, a bizalom
itt is megvan kettõnk között. Fontos volt számomra, hogy Egerszegen igazi csapatkosárlabda folyik. Harminchat évesen még mindig jó erõben érzem magam.
Olyan csapatban szerettem volna
játszani, ahol a célkitûzés legalább
az elsõ nyolc. Tavaly remekelt a
ZTE, idén is jó csapat körvonalai
bontakoznak ki. Igaz, a többiek is
erõsítenek, de szeretjük a kihívásokat.
– Mennyire ismeri a Zalakerámia ZTE-t, annak játékosait?
– A tizenkilencedik szezonomat
kezdem, a magyar játékosokat a
pályáról ismerem. Szabó Zsolttal
több évet együtt játszottam, a válogatottban is társak voltunk. Senki nem ismeretlen számomra, nyilván a fiatalokról nem tudok annyit.
Nagy kultúrája van a kosárlabdának Egerszegen. Tudom, hogy milyen egy ZTE–Körmend rangadó
hangulata.
– Kialakult a Zalakerámia ZTE
játékoskerete. Milyen lehet az új
idény?
– Nagyon nehéz a felkészülés
elején megmondani, mire számíthatunk. A magyar mag nagyon
stabil a ZTE-nél. Sok csapat öszszetenné a kezét, ha ilyen játékosokkal rendelkezne. Számomra
szimpatikus volt, hogy itt a hazai
játékosok alappillérnek számítanak. Hozzájuk csatlakozva jól,
eredményesen játszva szeretnék
hozzájárulni a ZTE sikeréhez. Az
elsõ nyolcba kerülést magunkkal
szemben is elvárjuk.

A PÁLYÁRÓL A PÁLYA SZÉLÉRE
EGYELÕRE ISMERKEDIK AZ EDZÕI FELADATOKKAL

ÚJRA VAN NB-S NÕI KÉZILABDA EGERSZEGEN

 Évtizedes böjt után van ismét NB-s nõi kézilabdacsapata Zalaegerszegnek. A nyugdíjas évek felé járó kézilabdabarátok még
emlékeznek arra, hogy egykor az NB I-ben is szerepelt a Caola
SE együttese. A nõi kézilabda Tamás Tamásnak, az Egerszegi KK
elnökének segítségével kapott ismét lábra a városban.
A csapat már több éve meghatározó tagja a Zala megyei bajnokság mezõnyének. Megnyerték a
legutóbbi bajnokságot, és ezután
úgy döntöttek, hogy vállalják az
NB II-es szereplést. A csapat tagjai már javában készülnek Balogh
Beatrix egykori válogatott olimpiai
ezüstérmes játékos irányításával,
heti két alkalommal tréningeznek,
a Kölcsey-gimnázium tornatermében.
– Négy hete edzünk, az elsõ
két hétben egyénileg készültek a
játékosok, heti négy alkalommal
kellett mozogniuk a lányoknak –
vázolta a felkészülés menetét Balogh Beatrix. – Két hete már teremben dolgozunk. A felkészülés
elején tartunk, a felnõtt játékosoknak heti kettõ tréningje van, a fiataloknak több.
– Vállalták az NB II-õt... Sikerült az erõsítés, vagy a bajnokcsapatra alapoznak?

– Új játékos egyelõre nem érkezik hozzánk. A fiatalokat igyekszünk felhozni az NB II szintjére,
valamint felgyorsítani a játékunkat.
– Önre is nagy szerep hárul
az újoncnál, játékosként is.
Lesznek segítõi a pályán?

– Azok a rutinos felnõtt játékosok, akik a megyeiben szerepeltek, az NB II-ben is a segítségemre lesznek. Így többek között Major Andrea, aki szintén NB I-es játékos volt, akárcsak jómagam.
– Sikerülhet a bentmaradás?
Mennyire ismerik az ellenfeleket?
– A sorsolás már elkészült, tudjuk, milyen sorrendben játszunk,
az ellenfeleinket nem ismerjük.
Menet közben igyekszünk feltérképezni az ellenfeleket. Azaz fejest ugrunk a mélyvízbe. Célunk,
mint minden újonc számára, a
bentmaradás lesz.
– A bentmaradásért folytatott
harcban edzõként, játékosként
önnek is sokat kell vállalnia?
– Azon leszek, hogy játékommal és edzõi tanácsaimmal teljesíteni tudjuk a célkitûzést.
– Hány csapat esik ki az NB
II-bõl?
– A versenykiírás szerint az
utolsó kettõ, de ez általában változik. Nem mindegyik megyei bajnok
vállalja az NB II-õt, de olyan is elõfordult már, hogy az NB II bajnoka
sem kívánt feljebb lépni.

FERENCZI AMERIKÁBAN IS EGERSZEGI MARAD
 Egyik szemünk sír, a másik
meg nevet, a Zalaszám-ZAC
egyik legeredményesebb atlétája, a 20 éves, többszörös bajnoki címet elért Ferenczi Melinda
az USA-ban, a renói egyetemen
folytatja tanulmányait, de tervei
szerint a nyári szünetben itthon
továbbra is Zalaegerszeg színeiben fut majd.
A városházán megtartott öszszejövetelen – amelyen jelen voltak Ferenczi Melinda szülei – a
gratuláció és a köszönõ, elismerõ
szavak mellett a kiváló atléta ajándékokat kapott Balaicz Zoltán polgármestertõl a város nevében, valamint a sportegyesület vezetõjétõl, Szakály Istvántól és a szponzor cég képviselõjétõl.
Balaicz Zoltán szólt arról, hogy
az idén jubiláló Zalaszám-ZAC ünnepi hangulatát emelheti, hogy a
város 125 millió forintos ráfordítás-

 A nyári átigazolási szezon során jelentették be, hogy Horváth
– Jelen pillanatban a válaszom
Zsófia, a ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapatának játékosa felhagy az, hogy nem, egyelõre Gáspár
az aktív játékkal. Nem került messze azonban a csapattól, Gáspár Dávid mellett szeretnék minél eredDávid segítõje lett a klubnál.
ményesebben dolgozni. Van azonban egy mondás, soha ne mondd,
– Mennyire barátkozott meg a
hogy soha. Meglátjuk.
helyzettel, hogy már a pálya másik oldalán áll és más a feladata?
– Kevés idõ telt még el, de anynyira nem fura, mint amennyire
számítottam. Biztosan más lesz a
szituáció meccshelyzetekben, de
bízom benne, hogy akkor sem lesz
probléma.
– Több játékossal együtt játszott, nem okozott ez gondot?
– Miután még az edzõi pálya
 Ünnepélyesen átadták a újjászületett zalaegerszegi jégcsarnoelején vagyok, ismerkedem az új
kot, melyben 2013-ban kezdõdött el a felújítási munka. A megjekihívással, a lányokkal ebben a
lenteket – köztük Balaicz Zoltán polgármestert – Neubauer Tibor,
helyzetben is jó kapcsolatra töreka Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány elnökségének tagja köszem. Kis idõ azonban szükséges,
szöntötte.
míg minden helyére kerül bennem.
– Gáspár Dávid vezetõedzõ a
A sportvezetõ hangsúlyozta, a tánok edzõi stábja is tovább erõkorosztályos magyar válogatott- akkor lesz jó, ha megérkeznek a lénál is dolgozik. Néha tehát nem giósok, akkor már lehet csapatszin- felújítás az évek során nagyrészt södik. Szerzõdtették a sokszoros
az alapítvány által megszerzett válogatott kapus, Hetényi Zollesz Egerszegen. Valójában már ten gyakorolni.
újult tánt, akitõl sokat tanulhatnak az
átbeszélték, hogy mi lesz a fel– A klub vezetése és Gáspár társaságiadó-forintokból
adata a ZTE-nél?
Dávid is elõrelépést terveznek. meg. Az önkormányzat nem egerszegi fiatalok.
– Röviden már megbeszéltük a Miként látja, sikerülhet a hetedik pénzzel segített, de állami támoBalaicz Zoltán a múltba pilgatást sem vettek igénybe. Az lantva elmondta, hogy tizenhét
dolgokat, biztos vagyok benne, helyrõl elõrelépnie a ZTE-nek?
hogy még beszélgetünk errõl a té– A csapatot még nem láttuk összefogást, valamint az alapít- éve államalapító Szent István ünmáról. Amikor Dávid nincs itt, az egyben, de a gondolattal egyetér- vány tagjainak a kitartását hang- nepe elõtt, az akkori építõk mererõgyûjtés mellett a labdás edzé- tek, hogy szeretnénk elõbbre lépni. súlyozta. Kiemelte, sokszor ki- tek nagyot álmodni. Bár a csarsek vezénylése a feladatom. Egye- Négy külföldink lesz, több tapasz- dobták õket az ajtón, de mindig nok léte idõközben többször velõre a magyar játékosokkal gyako- talt magyar játékos van a keretünk- visszamásztak az ablakon. A jég- szélybe került, az alapítvány létrolok. Késõbb, amikor visszatér Dá- ben. Minden posztra van jó képes- csarnokban szinte mindent kor- rejötte után egyre inkább stabivid, az egyéni képzések vezénylé- ségû játékosunk. Remélem, az erõ- szerûsítettek. Többek között az labb lett a mûködése. Az álom
se az ellenfelek feltérképezése lesz sítést elõrelépést jelent. Nem lesz öltözõket, a pályát, új energiata- 2013-tól tovább folytatódott, ena feladatom. A részletes feladatkö- egyszerû az elsõ hatba bekerülni, karékos jégkészítõ gépet vásá- nek eredményeként nagyszerû
röm akkor alakul ki, amikor megér- egyetlen csapat sem visszalépést roltak, konditermet alakítottak ki. körülmények várják a jégsportok
keznek a légiósok.
tervez egy bajnokságra, hanem Az energia, a víz felhasználását kedvelõit, ismét Szent István ünis alaposan csökkentették.
– Papíron már kialakult a ZTE elõrelépést.
nepétõl. A beszédet követõen
Elmondta, hogy a következõ Balaicz Zoltán a nemzeti színû
kerete, ez jelent könnyebbséget?
– Idõvel el tudja képzelni ma– Természetesen jó, hogy tud- gát egy csapatnál a vezetõedzõi idénytõl felnõttcsapatot indítanak szalag átvágásával ünnepélyeaz OB II-ben. A Zalaegerszegi Ti- sen átadta a csarnokot.
juk, kikre számíthatunk, de igazán poszton is?

AZ ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYE
ÚJJÁSZÜLETETT A JÉGCSARNOK

sal új atlétikai pályát épít, segítve
ezzel a tehetséges sportolók felkészülését.
Szakály István, az egyesület elnöke pedig megjegyezte, fiatal
sportolóik többszörösen bebizonyí-

tották, hogy a sport és a jó tanulmányi eredmények nem zárják ki egymást, sõt abszolút összeegyeztethetõk. Nem Melinda az elsõ, aki
magas szintû egyetemi tanulmányokat folytat az edzések mellett is.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–BFC Siófok 5-2 (2-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1058 nézõ. Jv.:
Pillók. Gólszerzõk: Gál (18. p., öngól), Babati (41. p.), Balázs (75.
p.), Vernes (76. p.), Kertész (87. p.), illetve Nagy D. (39. p.), Elek
(82. p.).
THSE Szabadkikötõ–Tarr Andráshida SC 2-1 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Csepel, 150 nézõ. Jv.: Doba.
Gólszerzõk: Bánhidi, Vincze, illetve Bíró (11-esbõl).
Kaposi Transport Csács-SE–Szepetnek SE 2-0 (1-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti. Jv.: Siket.
Gólszerzõ: Horváth P. (2).
ZTE FC–Eger SE 23-0 (6-0)
Magyar Kupa nõi labdarúgó-mérkõzés, elsõ forduló. Zalaegerszeg, 100 nézõ. Jv.: Jónás.
Gólszerzõk: Szegedi (8), Császár (5), Bánfi (3), Csincsa (2),
Németh (2), Nagy B., Sümeghy, Tauker.

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!

BMW 520d Touring

VARGA KFT.

2008-as, tolatóradar, ABS , ASR,
ESP, APS, centrálzár, riasztó,
sebességfüggõ szervókormány,
multifunkciós kormánykerék,
elektromos ülésállítás,
függönylégzsák, ISOFIX-rendszer,
fedélzeti komputer, xenon
fényszóró, esõszenzor,
CD-s rádió (MP3), stb.

Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

Érd.: 20/232-9520 • 30/455-5177

RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:
• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûzés balesetveszélyes alumíniumvezetékek cseréjét, szerelvények
áthelyezését,

Ár: 2.999.999 Ft

8

Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

KÖZPONTI

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
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

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. augusztus 31. Kék zsák: 2017. augusztus 25.
Üveghulladék gyûjtése: 2017. október 27.
A zöldhulladék szállítása 2016. április 1-tõl heti rendszerességgel.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

z Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
z Vitaminok, étrend-kiegészítõk
z Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
z Illóolajok, kézmûvesszappanok
z Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

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

z Vetõmagok
z Növényvédõ szerek

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

z Borászati anyagok
z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üveg- és mûanyagáruk
SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház 2017-tõl egész évben
KIADÓ. A házban két kétszobás illetve egy egyszobás lakrész található.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon,
illetve a schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.
Apartmanárak: 4 fõ 16000 Ft/ éjszaka 4000 Ft/ fõ/éjszaka, 5 fõ 19000
Ft/éjszaka 3800 Ft/ fõ/éjszaka. 6 fõ 21600 Ft/ éjszaka 3600 Ft/ fõ/éjszaka. 2 éves korig ingyenes, 3–14
éves korig 3000 Ft/ fõ/ éjszaka.

E-mail: alpin002@t-online.hu

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

