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SZENT ISTVÁN-I INTELMEK AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN

 A Göcseji Falumúzeum ötven
évvel ezelõtti átadásáról emlékeztek meg augusztus 20-án,
és a jubileum alkalmából letették a beruházás alapkövét.
Kaján Imre, a Göcseji Múzeum
igazgatója köszöntõjében méltatta
az intézményben folyó több évtizedes munkát. Mint fogalmazott, az
elõdök fontos döntést hoztak, amikor a falumúzeum létrehozásáról
döntöttek, vállalták Göcsej múltjának megõrzését, mert az ott található épületek megmentése a jövõ
szempontjából is kiemelkedõ értéket képviselnek. Fontos feladat,
hogy ezt az értéket továbbra is
megõrizzék és továbbfejlesszék.
Balaicz Zoltán polgármester
utalt arra, sok zalaegerszegi polgárnak van személyes emléke a
falumúzeum építésérõl, hiszen sokan társadalmi munkában is segítették a szabadtéri néprajzi múzeum létrejöttét.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Szent István intelmei nemcsak a közvetlen utódait kötelezi, hanem a magyarok utánuk következõ több mint 30 nemzedékét –
hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára augusztus 19-én a Szent István-szobornál.
– AL –
Dömötör Csaba ezt azzal támasztotta alá, hogy Szent István
olyan országot álmodott, amely
védi határait, amely keresztény
alapokon áll, és független. Ezen a
napon „a cselekvés, a bátorság és
a jövõbe vetett hit maradéktalan
diadalát ünnepeljük” és egy olyan
államférfit, aki évezredes távlatban „egy népet tett nemzetté,
szállásterületet hazává és laza
szövetséget erõs állammá”. A határokat tehát ma is védenünk kell,
a keresztény talapzatra ma is
nagy szükség van, és a függetlenségünket meg kell erõsítenünk,
emelte ki. Olyan országot szeretnénk, „ahol a munkának értéke
van, ahol a ház otthon is, ahol a
családok támogatást kapnak, ahol
a hit összeköt, a biztonság pedig

állandó”, hangsúlyozta beszédében.
A legnagyobb ünnepeink közül
augusztus 20-dika az, ami azt üzeni, hogy valami sikerült – ezt már
Balaicz Zoltán mondta köszöntõjében másnap a Jézus Szíve ferences templomban tartott szentmise
után. A polgármester kifejtette,
hogy március 15. és október 23. a
nagyszerû, látványos, erõn felüli
próbálkozások emléknapjai, amelyek azonban – legalábbis a közvetlen céljukat tekintve – hõsiesen, de tragikusan végzõdtek.
Augusztus 20-a az évszázadokra
szóló, immáron több mint egy évezredig tartó építõmunka sikerét
idézi meg. Azét a munkáét, amelynek következtében létrejött és
megerõsödött hazánk, Magyarország.
Mint mondta, most, egy ezred-

BABAJELBESZÉD
 A kisbabák kétéves koruk körül kezdenek beszélni, ám ebben
nagy egyéni eltérések lehetnek. Nem azért, mert értelmi képességeik korábban kevesek a kommunikációhoz, hanem meg kell várni, amíg kifejlõdik a beszédhez szükséges finommotorika.
– B. K. –
Addig azonban a kicsik nemcsak kifejezni nem tudják érzéseiket, kívánságaikat, fájdalmaikat,
félelmeiket, hanem ez utóbbiakat
éppen életkoruk miatt orvosolni
sem képesek. Ebbõl az alagútból
segít ki a babajelbeszéd, mellyel
mindezt idejekorán elmondhatják
a körülöttük élõ felnõtteknek, s
magyarázni sem kell, mennyire
biztonságosabb hely lesz így számukra a világ.
– Nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, kevésbé sírósak a jelelõ babák. Tévhit, hogy késõbb tanulnak meg beszélni, sõt gazda-

gabb szókincsük lesz, s nagy segítség a kétnyelvû családok esetében is ez a fajta kommunikáció –
sorolja az elõnyöket Gálné Zsohár
Melinda, aki Zalaegerszegen közel fél éve oktatja a módszert.
Nemcsak 6–36 hónapos korú
babákkal lehet érkezni a tanfolyamra, hanem akár a kismamák is jöhetnek, hiszen a jeleket a felnõtteknek
kell elõször megtanulni. Övék az
oroszlánrész és a kitartásuktól függõen néhány hét után visszajelelnek
a babák. – Aztán 5–10 jel megtanulása után a kicsik rájönnek, hogy ki
tudják fejezni magukat, mindezt érti
a környezet és reagál is rá.
(Folytatás a 4. oldalon.)

VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA A FÉNYEK KÖRÜL
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS A SZÁZADELÕN

 Zalaegerszeg esti fényekben címmel várták egy hangulatos,
nyár esti sétára az érdeklõdõket augusztus 18-án, a Tourinformiroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület szervezésében.
A program nemcsak a városközpont nevezetes épületeit mutatta
be a résztvevõknek, hanem szó esett a helyi villanyvilágítás kiépítésérõl és az azt övezõ vitákról is.
– pet –
A Mária Magdolna-plébániatemplom elõtt összegyûlt csoportot
Háry Klára idegenvezetõ kalauzolta. Az esti fények kigyúlása után elhangzott: Magyarországon elõször
Temesváron volt villanyvilágítás
1884-ben, majd az azt követõ
években az ország többi városában is megjelentek a modern utcai
fények. Nagykanizsán 1892-ben,
Budapesten 1893-ban, Zalaegerszegen ehhez képest viszonylag
késõn, 1905-ben kezdték meg a
tárgyalásokat a villanyvilágításról.
Heves közéleti vitákat követõen
az elsõ lámpák 1906-ban gyúltak
ki. Az akkori képviselõ-testületi ta-

gok fele ugyanis kezdetben nem
támogatta a korszerûsítést; mondván az túl költséges, inkább más
célokra kellene a város pénzét költeni. Várhidy Lajos polgármester
igyekezett meggyõzni a testületet
arról, hogy a villanytelep létesítése
és a világítás bevezetése hosszú
távon hasznot hoz a városnak, hi-

szen az áram bevételt termel, így
a beruházás költségei megtérülnek. A képviselõk többsége végül
megszavazta az indítványt, a polgármester pedig megállapodott a
Ganz-gyárral a világítás kiépítésérõl és üzemeltetésérõl. 1905
õszén megkezdõdött a városi villanytelep (a mai Petõfi-iskola helyén) felépítése, ami a következõ
évben már mûködni is kezdett.
Elsõ körben a vármegyeházát
(ma törvényszék), a nagytemplom
környékét és a mai Kossuth Lajos
utcát világították ki.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az akció 2018. szeptember 15-ig érvényes.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS JÁTÉK A KEZEKKEL

év elmúltával, rengeteg viszontagság után, kudarcok és balsikerek
ellenére, mégiscsak itt vagyunk,
és magyarul emlékezünk az államalapításra. Ez azt mutatja, hogy
Szent István sikerrel járt. Munkája
kiállta az idõk próbáját. Az általa
lerakott alapok ma is erõsek: a keresztény hit, a nemzeti összetartozás és az egymás iránti szeretet,
húzta alá.
– Ezer esztendõ öröksége értékes hagyaték, amiért számos
nemzedék dolgozott. Nekünk, ma
élõ magyaroknak az a dolgunk,
hogy megõrizzük, tovább gyarapítsuk és átadjuk az utánunk jövõknek! Az a dolgunk, hogy folytassuk
Szent István mûvét! Mindannyian,
szóval és tettel, alázatosan és
szerényen, munkával és szorgalommal igyekezzünk egyre jobbá
és szebbé tenni Magyarországot,
és azon belül Zalaegerszeget! –
fogalmazta meg augusztus 20-a
legfõbb üzenetét a polgármester.
A Jézus Szíve ferences templomban Ocsovai Gábor Grácián
plébános áldotta meg az új kenyeret, melyet rajta kívül Vigh László,
Balaicz Zoltán, Hodánics Péter református lelkész és Zsugyel Kornél evangélikus lelkész szeletelt
fel.
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Közélet

ZALAI TERÍTÉK – GYERE A ZÖLDBE! VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA
VADPÖRKÖLT- ÉS BORFESZTIVÁL

 Zalai teríték címmel 3 napos rendezvénysorozat kezdõdik szeptember 7-én Zalaegerszegen. A részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester és Tompagábor Kornél, a Kvártélyház ügyvezetõje beszélt.
A polgármester utalt arra,
hogy a térség természeti adottságaira, értékeire építve a vadászatban, a vadgasztronómiában
találta meg azt az irányvonalat,
ami tematikája lehet egy többnapos programnak. A fesztivál nyitónapján szakmai konferenciát
rendeznek, ennek témája a vadászat és az erdõgazdaság lesz,
majd látványos felvonulással
folytatódik a program. A fesztiválra Zalaegerszeg hat testvérvárosából érkezik delegáció, közülük
többen jelezték, hogy csapataik

ÚJ

részt vesznek a jótékonysági fõzésen, melyen száz fõzõcsapat
készíti a vadételeket. A finomságokat kedvezményes áron vásárolhatják meg, a bevételt a Bogáncs Állatmenhely számára
ajánlották fel, valamint városi játszóterek fejlesztésére.
Balaicz Zoltán hangsúlyozta, a
fesztivál nem csak a vadgasztronómiáról szól majd, hanem a zalai
erdõ minden kincsérõl: gombáról,
mézrõl, lekvárokról. Valamennyi
megjelenik a belvárosi éttermek
étlapján. Egy speciális fogást is

A FÉNYEK KÖRÜL

szeretnének bemutatni, gondolván
a fiatalokra, ez pedig a vadburger.
Tompagábor Kornél felhívta a
figyelmet a szórólapokon található
„Gyere a zöldbe” feliratra, amely
szintén a fesztivál arculatára utal.
A Kvártélyház udvarán interaktív
„Esélyudvarral” várják az érdeklõdõket. A fesztivál történelmi tematikája a reformkorhoz az 1848/49-es
szabadságharc és forradalom
eseményeihez kapcsolódik, vasárnap délután a Zalai 47-es Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület csatabemutatóját láthatják az
érdeklõdõk. A háromnapos rendezvényen számos zenei program
lesz a Dísz téren és a Széchenyi
téri nagyszínpadon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Eleinte fa kandeláberek létesültek, melyeket 1912-ben díszesebb
vaslemez oszlopokra cseréltek. (A
ma látható belvárosi villanyoszlopokat ezek mintájára tervezték.) A
villanytelep egészen a '30-as évek
elejéig mûködött, ezt követõen Zalaegerszeg is az országos hálózatra kapcsolódott, ezért funkcióját
vesztette. A telep helyén 1935-ben
a Polgári Fiúiskola épült fel.
A sétán – mely a Deák téren,
majd a Kossuth és Kosztolányi utcán folytatódott – az is szóba került, hogy természetesen a villany-

IRODAHÁZ

Megnyílt a Windoor Desing Kft. új irodaháza és bemutatóterme a
Rákóczi és Arany János utca sarkán. Az épület földszintén pedig a
Café Frei várja a vendégeket.
Az ünnepélyes megnyitón Péntek Károly ügyvezetõ köszöntötte a
megjelenteket, szólt a Windoor elmúlt 15 éves történetérõl és
jövõbeni elképzeléseikrõl. Köszöntõt mondott Balaicz Zoltán
polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ. A város
polgármestere Péntek Károlyt olyan lokálpatriótaként jellemezte,
hogy méltán kapta meg cége 2018-ban az önkormányzat Innovációs
díját.
Pohárköszöntõt Takács András, a Café Frei üzletvezetõje
mondott.
(Felvételünkön Péntek Károly és Takács András)

világítás bevezetése elõtt sem volt
teljes sötétség a város utcáin. Már
1832-ben született egy olyan rendelet, hogy biztonsági okokból ki
kell világítani a vármegyeházát és
annak környezetét. A mai Deák térre akkor 13 kandelábert helyeztek
ki; a világítás „alapanyagát” a repceolaj biztosította. Télen például
este 5 órától reggel 5 óráig kellett
égnie a lámpáknak. A repcét késõbb petróleumra cserélték, és a
bõvült a megvilágított utcák száma
is. Ezt világítási formát váltotta fel
aztán a 20. század elején az akkor
még egyenáramú villanyvilágítás.

A XXI. SZÁZADI SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁROM RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIMET

TESTVÉRVÁROSI EGYÜTTMÛKÖDÉS
LENDVAI KAPCSOLAT
Zalaegerszeg szlovéniai, muravidéki testvérvárosa Lendva, még 2016-ban határozta
el, hogy megpályázza az Európa Kulturális

Fõvárosa 2025 címet. Lendva magyarországi
partnervárosa a pályázat kapcsán Zalaegerszeg lesz. A zalai megyeszékhely polgármestere, Balaicz Zoltán pénteken szándéknyilatkozatot írt alá a szlovéniai településen, ezzel

biztosítva Lendvát támogatásáról, együttmûködésérõl.
Lendva célja a pályázattal az, hogy bemutassa az európai nyilvánosság számára a térség értékeit, azt, hogy milyen komoly „kultúrkincstár” a régió, ahol élünk, ahol összefonódik
a szlovén, a magyar, a horvát és a német
nyelvterület kultúrája, hagyománya. Azért,
hogy ezt eredménynyel tehessék, együttmûködésre kérték zalai testvérvárosukat is.
Az aláírt támogatási szándéknyilatkozattal
Zalaegerszeg vállalta, hogy csatlakozik az Európa Kulturális Fõvárosa Programtanács munkájához, részt vesz a közös kulturális-turisztikai
tartalmak kialakításában, a közös kulturális-turisztikai kínálat megvalósításában, a fenntartható közlekedési megoldások felkutatásában, továbbá a magyar kultúra, a hagyományok és a
nyelv megõrzésében, illetve a magyar kisebbség szerepének erõsítésében a szlovén térségben.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, Zalaegerszeg fontosnak tartja, hogy Lendva sikerrel
szerepeljen a pályázaton, hiszen az együttmû-

ködés révén az pozitívumokkal járna a zalai
megyeszékhely számára is, amely mindig is
nagy hangsúlyt fektetett testvérvárosi kapcsolatainak ápolására.

KROSNÓI

Krosno – Zalaegerszeg testvérvárosa – kétévente ad otthont annak a textilmûvészeti bemutatónak, ami rendszeresen látható a zalai
megyeszékhelyen is a Göcseji Múzeum és a
Krosnói Kézmûves Múzeum lassan húsz éve
tartó szakmai kapcsolatának köszönhetõen.
A nemzetközi zsûri visszatérõ tagja dr.
Kostyál László mûvészettörténész, aki
augusztus közepén utazott a lengyel városba,
hogy a tárlat megnyitója elõtt lengyel és cseh
kollégájával együtt kiválassza a díjazott mûveket. A biennáléra idén 12 országból összesen
92 alkotó jelentkezett 100 alkotással. A kiállításnak zalai képviselõje is van, TakácsSzencz Szilvia cserszegtomaji mûvész személyében.
A tárlat 2019 õszén érkezik Zalaegerszegre.

SZÜLETÉSNAP A FALUMÚZEUMBAN
ELHELYEZTÉK A FEJLESZTÉS ALAPKÖVÉT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elmondta: mintegy kétmilliárd
forint értékû fejlesztés indulhat
meg a város TOP-programja és
egy állami program segítségével.
A fejlesztés 2020-ig valósul meg,
és várhatóan új lendületet ad Zalaegerszeg idegenforgalmának. A
polgármester az önkormányzat kitüntetõ oklevelét adta át Kaján Imrének, a múzeumban folyó színvonalas munkáért, a térség kulturális
értékeinek megõrzéséért.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy fogalmazott: „ha nem lettek volna olyanok, akik megmentik a múltat,
most nem lehetnénk itt”. Szólt a

hagyományok ápolásának fontosságáról és a fejlesztések hatásáról, mely még élõbbé teszi majd a
falumúzeumot.
Az igazgató külön köszöntötte
Sümeghy Valériát, az elsõ gazdasági vezetõt, Horváth Évát, a falumúzeum elsõ dolgozóját, dr. Németh József volt múzeumigazgatót. Ezt követõen Vigh László,
Balaicz Zoltán és dr. Sifter Rózsa
letették az alapkövet, elhelyezték
az idõkapszulát, amely számos
dokumentumot tartalmazott. A jubileumi megemlékezés végén
Marx Mária etnográfus vetített képes elõadásában foglalta össze a
falumúzeum elmúlt ötven évét.

BEMUTATKOZÁS

Mint elmondta, a kezdetek 1941-re
nyúlnak vissza, ekkor Szentmihályi Imre néprajzkutató elkezdte
fényképezni a megye pusztulás
szélén álló épületeit. Késõbb tudományos jellegû felmérés is készült
a göcseji népi építészetrõl a megye megrendelésére. Az elsõ terv
szerint a falumúzeumot – amely a
jelenleginél lényegesen kisebb lett
volna – a Május 1. ligetbe tervezték. Az ott felállított néhány épület
– többek között egy kávási ház,
egy 18. századi kálváriatemplom
azonban az ötvenes években leégett. Ezután született az a döntés, hogy a jelenlegi helyén építik
fel a szabadtéri múzeumot.
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Aktuális

V
ÁROSSZEMLE
MAKETTVILÁG
KERÉKPÁRRAL

 A város és a megye vezetõit hívta közös kerékpáros túrára
Vigh László országgyûlési képviselõ, hogy öt érintett helyszínen
megtekintsék a még zajló vagy már befejezett beruházásokat.

Hevesi Sándor Színházig, ahol
meglepetéssel várták õket: Rékasi
Károly és Pikali Gerda adott elõ egy
jelenetet a Boldogság címû darabból. A túra a Szent Rafael Kórházban ért véget, ahol megnézték a felújítás alatt álló zöldépületet, valamint a legújabb fejlesztést, a csõpostát. A számítógépes logisztikai
rendszer lehetõvé teszi, hogy
gyógyszerek, vérkészítmények egy
gombnyomással a rendeltetési helyükre kerüljenek.
A városszemlén dr. Sifter Rózsa

Zala megyei kormánymegbízott, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke,
Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Halász Gabriella, a Szent Rafael Kórház fõigazgatója, Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió ügyvezetõje, Horváth Attila, a
Zalai Hírlap fõszerkesztõje, valamint dr. Besenczi Árpád, a Hevesi
Sándor Színház igazgatója és felesége vett részt.

– AL –

 Ismét várták a miniatûr mások kedvelõit az Apáczai Mûvelõdési
Központba, ahol a helyi Wolfpack Makett Klub által rendezett 14.
nemzetközi versenyre és találkozóra került sor.
– b. k. –
A méretarányosan kicsinyített
modellek ezúttal négy megadott
témát mutattak be. A sztálingrádi
csata, a magyar harci jármûvek,
minden, ami olasz és a Star Wars
figurái vonultak fel piciben. A kiegészítõ programok közül kiemelkedtek az elsõ alkalommal
látható valós repülõs relikviák,
Alex Masters gyûjteménye, a

„Flymasters Collection Museum".
De népszerûek voltak a vasútmodellek, a wargamer-bemutatók.
Az autó- és veteránautó-kedvelõk is láthattak nekik való maketteket. Magáról a modellkészítésrõl is volt gyakorlati ismertetõ, illetve próbalehetõség felnõtteknek és gyerekeknek.
A katonai témákhoz kapcsolódva honvédségi toborzók is jelen
voltak a programon.

A második alkalommal meghirdetett kerékpáros városszemle a
Zala ZONE Jármûipari Tesztpályáról indult. Az épülõ fogadóépületnél
tartott sajtótájékoztatóján elmondta,
azt szeretné, hogy azon vezetõk is
lássák ezeket a fejlesztéseket, akik
közvetlenül nem vesznek részt benne, de a kormányhivatali szervek
munkatársaiként azonban belefolynak megvalósításukba.
A jármûipari tesztpályán Vigh
László mellett Rózsás Zoltán oktatási és K+F koordinátor is tájékoztatta a jelenlévõket a közel 270 hektáros területen folyó beruházás állásáról. A jelenlévõk végigkerekeztek
a már kész pályaelemeken, majd a
Városi Ifjúsági és Sportcentrum felé
vették az irányt. Itt megtekintették
tekepályáját, amit nemrég újítottak
fel, valamint a ZTE Tenisz Club telephelyét, ahol fejlesztéseket terveznek. Az elõzõ helyszínen tekéztek, míg az utóbbin teniszeztek a
résztvevõk. Innét elkerékpároztak a  Õsztõl már cserjék és örökzöldek díszítik a támfalat, amely az
újonnan létesített járdát védi a Becsali úton.

BIZTONSÁGBAN
ÚJ JÁRDASZAKASZ A BECSALI ÚTON

CSÁCSI JÓ SZOMSZÉDOK
BARÁTI EGYÜTTLÉT PROGRAMOKKAL
 Parkot is neveztek el róluk, olyan jó szomszédságban élnek a
csácsi Hét vezér utca környiek. Nyár végéhez közeledve, a Csácsbozsoki Fesztivál részeként, újra a hagyományos szabadtéri bográcsozós partin múlatták együtt az idõt, a róluk elnevezett köztéren.

Az ezredforduló idejére datálható a barátság kezdete, amikor is a
környékre építkezõket, beköltözõket igyekezett összekovácsolni az
egyik lakó, Ledneczki János, aki
felajánlotta, hogy saját udvarában
batyus bált szervez.
– Akkoriban még senkit sem ismertünk, sok volt az új szomszéd.
De elsõ szóra gyakorlatilag mindenki eljött a meghívásra. Aztán
volt, aki idõközben lemorzsolódott,
mert nem mindenkinek van ideje,
energiája a közösségi életre. Részemrõl viszont tudatos volt a szervezkedés, mert az embereket rá
kell erõsíteni arra, hogy van/lehet
közösség, gyere el és érezd jól ma-

gad. Így ismerkedtünk meg többek
között az Éder családdal, akik a
másik fõszervezõi „az, amikor alkalom van rá, összejövünk” esemé-

önkormányzati képviselõje elmondta továbbá, hogy az elõzõ beruházások folytatásaként épült meg az
új szakasz, ami az eddigi legnehezebb feladatnak bizonyult. Olyan
megoldást kerestek ugyanis, ami
nemcsak mûszakilag megfelelõ, de
szépen beleilleszkedik a környezetbe is, utalt a támfal megépítésére.
Kitért arra, hogy a mostani fejlesztéssel a lakók kérésének tudtak
– AL –
A nagy forgalom mellett egy be- eleget tenni. A cél az, hogy a még
láthatatlan kanyar is jellemzi a hiányzó 324 méteren is megépülA mostani beruházással újabb Becsali út ezen részét, így a járda jön a gyalogos úttest egészen a vájárdaszakasz épült meg, melyre az
önkormányzat bruttó 10,2 millió forintot fordított ez évi költségvetésébõl, mondta el Balaicz Zoltán
polgármester az átadáson. A július
23-án kezdõdõ kivitelezés során
80 méter hosszon másfél méter
szélességben épült meg az új térköves járda. A gyalogos úttest
mellett lévõ domboldal megtámasztása érdekében elõre gyártott betonelemekbõl támfalat is létesítettek, a rézsû védelmére
agroszövetet terítettek le. A polgármester jelezte azt is, hogy a
Becsali úton újabb munkák várhatóak az elkövetkezõ idõszakban,
melynek forrását az arányos városfejlesztés révén, illetve a más- megépítését a gyalogosközlekedés rostábláig, ezzel párhuzamosan a
fél milliárdos infrastruktúra-fejlesz- biztonsága indokolta, fûzte hozzá bazitai városrészben is megvalótési csomagból teremtik meg.
Sándor Dénes György. A városrész suljon a járdák rendbetétele.

nyeknek – mondta az egyébként
pedagógus férfi, aki anno számos
táborban, építõtáborban szerzett
gyakorlatot a közösségkovácsolásból.
Idõvel aztán önkormányzati közremûködéssel parkká alakították a
közösségi élethez a régi kereszt
melletti zöldterületet. Szintén egy
egykori jószomszéd, a tavaly elhunyt Rohonczi Balázs épített szabadtéri kemencét ide. S már soksok éve rendre összejönnek itt egy
kis baráti együttlétre a lakók, bár az
életkor elõrehaladtával a korábbi
sportos programok visszaszorultak.
A baráti közösség által rendezett
idei „kis-csáfeszt” köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester és Herkliné Ebedli Gyöngyi településrészi
képviselõ. Mûsorral közremûködött
az Évgyûrûk Nyugdíjas Klub.
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BABAJELBESZÉD SZÉP NYÁRI ESTÉK
SIKER ÉS ELISMERÉSEK

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS JÁTÉK A KEZEKKEL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez olyan áttörés, ami után nagy
ütemben fejlõdnek, és mindenkivel
kommunikálni próbálnak.
Nem ritka, hogy a nagyszülõket is
õk veszik rá erre a „beszédre”. Azért
is nagyon jó ez a lehetõség, mert
erõsíti a kapcsolatot, és ez fõleg az
apával való kapcsolat esetében fontos. Hiszen ebben az életkorban
szokott az lenni, hogy az anyuka érti
csak a gyereket, a jeleléssel azonban nagyon jól kommunikálhatnak
az apukák és a babák is.
Ez akár késõbb egyfajta titkos
közös nyelvként is megmaradhat.
Egyébként is jó hozadéka van a
késõbbi életkorban is a módszernek. Kevésbé jellemzõ a hiszti is,
hiszen kisebb a meg nem értés
miatti frusztráció. De segíthet a
„mumus” elalvásban is, ami sok
családnál probléma, vagy a játszótérrõl való hazamenésben, mert
megtanít lezárni egy napot, lezárni

Látogatásunkkor éppen az érzelem kifejezés jelrendszerét tanította a szülõknek Zsohár Melinda,
aki egyébiránt jelnyelvi tolmács és
pedagógus végzettséggel rendelkezik, és az amerikai szabvány
(ASL) jelnyelv elemeit tanítja, mert
ezek egyszerûbbek, bababarátabbak, mint a magyar. Az érzelmi kifejezéssel például a baba jelezni
tudja, hogy mije fáj, vagy hogy
megijedt valamitõl. A jelekkel akár
3 szavas egyszerû mondatokat is
ki tudnak fejezni a gyerekek.
A „Beszélõ Babakezek” módszert Zentai Kata honosította meg
Magyarországon 10 évvel ezelõtt,
amerikai minta alapján. Melinda
pedig, miután saját fiai esetében
személyesen is megbizonyosodhatott a hatékonyságról, elkötelezõdött a tematika mellett, mely így
már Zala megyében is elérhetõ.
– Valójában mindenki tanít valamilyen jelet a babájának, például

 Kellemes kikapcsolódást nyújtott az idén nyáron is a Kvártélyház immár tizenkettedik évadja. A tavalyi sikertörténetek, a Csárdáskirálynõ és a Lovagias ügy mellett újabb kedvenc került színre, melybõl az érdeklõdés miatt (egy hónappal elõre elkeltek a jegyek) pluszelõadást kellett beiktatni. A Szép nyári nap musical a
'70-es évek tinisztorija, a kor politikai miliõjét megvillantva soksok Neoton slágerrel megtûzdelve.
– B. K. –
„Egyszerû a szerelem” vagy
mégsem, ez a darab fiatalok által
hangsúlyozott csapása. A felnõttek pedig az elvtársos mindennapok nehézségeit élve próbálnak

megfelelni az elvárásoknak, a
népgazdasági érdekeknek és kicsit jól is érezni magukat. A közönség soraiban ülõ mai fiataloknak
bizonyára meglepetésekkel teli és
talán érthetetlen a 40 évvel ezelõtti ifjak élete. Ahol nagy szó volt farmert kapni, a nyári szünetet reggeli tornás, korán kelõs építõtáborban lehetett múlatni, gyakori viselet volt a melegítõ, s a „szex” is
egy eseményt. De kifejezhetik a a pápá intés elköszönéskor. A ba- szolidabb és bátortalanabb katebabák, ha még enni kérnek. Az el- bajelnyelv ezt szélesíti ki, s ötvöz- gória volt, telefonálni pedig csak
sõ foglalkozáson az étkezéssel zük mondókákkal, dalokkal, rövid vonalas készülékrõl lehetett. Akkor is, most is persze ugyanaz a
kapcsolatos jeleket tanuljuk.
mesékkel.

TÍZ ÉVE SEGÍTI A VÁLLALKOZÁSOKAT
A VILÁG LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZATA!

 Idén tízéves az Enterprise Europe Network. A
zalai irodákat a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mûködteti. Az ebben vállalt feladataikról, a finanszírozási tevékenységérõl, valamint futó projektjeirõl Nagy András ügyvezetõ
igazgatót kérdeztük.

jéig bevontak a szereplõgárdába,
s ezzel tevõlegesen is hozzájárultak a boldog véget érõ nyári történethez.
Az
évadzáró
elõadáson,
augusztus 18-án adták át a 2016
óta hagyományos elismeréseket a
kvártélyházi szereplõk közül legjob-

Light projekt célja új,
közös technológia,
termék, vagy hozzáadott érték kialakítása a horvát–magyar
vállalkozások között, melyhez a zalai

– Hazánkban a Magyar
Nemzeti Kereskedõház a koorcégek 75 százalékos
dinátora az Enterprise Europe
vissza nem térítendõ támoNetwork hálózatot mûködtetõ
gatást kaphatnak. A megkonzorciumnak, melynek tagja
újuló energiák használatát,
alapítványunk. Tevékenyséilletve az energiafelhasznágünkhöz tartozik a nyugat-malás csökkentését segíti elõ
gyarországi kis- és középvállala FEEDSCHOOLS projekt.
kozások külföldi piacokra való
Ez Zala megyében nyolc iskilépésének segítése, exportkolát érint, mely során az
ösztönzés a tagállamok, illetve
épületek energetikai feja harmadik világbeli országok
lesztési tervei készülnek el
között. Finanszírozási és innomûszaki, gazdaságossági
vációs tanácsadás is elérhetõ
és fenntarthatósági paranálunk. A jubileumi évben is
méterek alapján. UgyanNagy András
nagyon sok rendezvény, üzletcsak az energiahatékonyember-találkozó, vásár szolgálja a
ságot szolgálja az EN-EFF, mely projekt keretében
vállalkozások külpiacra lépését.
hamarosan tanfolyamot indítunk a szakemberek
Jelenleg háromfajta finanszíroszámára a közel nulla (nZEB) energiaigényû épülezási formával állunk rendelkezésre.
tek létrehozása témakörében. A REGIONET projektEzek egyike a klasszikus mikrohitel,
ben az osztrák–magyar vállalkozói együttmûködétovábbá a tavaly bevezetett saját fiseket segítjük elõ Dél-Burgenlandban és Kelet-Stánanszírozású Fürge Hitel. Ezt a najerországban, olyan üzletágakban, mint a turizmus,
gyon gyors elbírálású, kisebb ösépítõipar, fémipar, illetve a helyi termék.
szegû hitelterméket forgóeszközre
A több országot érintõ FORESDA projektben a
és beruházásra is igénybe vehetik. A zalaegerszegi faipari cégek környezetbarát termékeinek növekeszékhelyû cégeknek az önkormányzattal való dését szorgalmazzuk. A Zalai Innovatív Foglalkozegyüttmûködés révén kamattámogatást biztosítunk. tatási Paktumban már több mint száz vállalkozásEgyedüli vállalkozásfejlesztési szervezetként for- sal vettük fel a kapcsolatot, és nagyon sok álláskegalmazzuk az országban a Széchenyi-kártya hitel- resõt helyzetünk el a munkaerõpiacon. Örömünkre
konstrukcióit. Ezek zalaegerszegi és nagykanizsai szolgál, hogy nagy az érdeklõdés a 2021-ig tartó
irodánkban is elérhetõek. A beruházási kártya a leg- projekt iránt az érintettek körében, mondta végül
népszerûbb, amelyhez a magyar állam ötszázalé- Nagy András.
kos kamattámogatást ad.
Minderrõl az alapítvány hírlevelében és honAlapítványunk több projektet is megvalósít, me- lapján (www.zmva.hu) tájékozódhatnak a vállallyek középpontjában a vállalkozások állnak. A B kozások.

felállás, a klikkek, a suli legjobb
csaja, az eminens jó kislány, s a
perifériáról próbálkozó molett lány
(ezen esetben inkább testképzavaros vékony, de jó evõ kiadásban). A fiúknál az izompacsirta, az
okoska és a lázadó. „Örök” szerel(Hertelendy Attila) sem maradt távol, a fõvárosi mûvésznõ – elvtársnõ kettõs szereposztású volt (Foki
Veronika, Magyar Cecília). A paradicsomfeldolgozó többi fiatalját a
táncos csapat jelenítette meg.
A musicalben több mint húsz
Neoton-sláger hangzott el élõ zenés kísérettel, négytagú zenekar
közremûködésével. A koreográfiát
Stefán Gábor készítette, rendezõ
Tombagábor Kornél.
A darabnak tíz elõadáson és
egy egyedi esõnapon tapsolhatott
a közönség, akiket egy tánc ere-

mek, reménytelenségek, szakítások, megcsalások, egymásra találások, lázas és lázadó gondolatok,
ábrándok és álmodozások.
A táborlakókat nagy sikerrel
hozták a Hevesi-színház ifjai
(Kátai Kinga, Kovács Virág, Ticz
András) és a vendégszereplõk
(Deák Gábor, Koltai-Nagy Balázs,
Szabó Noémi). Útjukat a tanárnõ
(Debrei Zsuzsa), az üzemvezetõ/
táborvezetõ (Szakály Aurél) és a
csodálatos Rózsika (Ecsedi Erzsébet) egyengette a paradicsomi
állapotok felé. A hivatalos közeg

baknak ítélt mûvészeknek. A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Ecsedi Erzsébet színmûvésznõt
díjazta. A rendezõi díjat, a pezsgõ
jelenlétért ezúttal duplán osztották
ki és két fiatalt méltattak vele, a társulat egyik új tagját, Ticz Andrást, illetve egy vendégfellépõt, KoltaiNagy Balázst. A Szalai család és a
Kvártélyház Szabadtéri Színház
Kft. által alapított Szidónia-díjat pedig Debrei Zsuzsanna színmûvésznõ érdemelte ki az idén, fõként a
Csárdáskirálynõben nyújtott alakításáért.
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TEST ÉS VÍZ ÉRINTKEZÉSE

FOTÓPÁLYÁZAT

FRISSESSÉG ÉS AKVARELLHATÁS

 Vízbe merülni jó, különösen kánikula idején. Sõt, már az is üdítõen hat, ha ilyen témájú képeket, netán festményeket nézünk.
Vízélmény és Merülés a címe Tánczos György festõmûvész új sorozatának is, melyek a közelmúltban véget ért GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelepen készültek.
– pánczélPetra –
Persze az alkotó mûvészetében a víz és az abban elmerülõ
alakok nem pusztán az egyszerû
strandélményt és a hûsölés örömét akarják közvetíteni a nézõ felé. Még akkor sem, ha Tánczos
György festészetében a frissességnek fontos szerepe van; de kicsit más kontextusban. Többek
között errõl beszélgettünk vele két
mûvésztelep között. A gébárti
után ugyanis a balatoncsicsói alkotótáborba várták.
– Néhány éve Csúsztatások
címmel már volt egy tárlatod,
ahol vízbe merült alakokat, fõleg
aktokat láthatott tõled a közönség. Ez újdonságnak számított
korábbi – régi fotók hangulatát
idézõ – munkáidhoz képest. Mi
ihlette a váltást?
– Talán az, hogy nehéz éveken
vagyunk túl a családommal, és
szeretnék bizonyos dolgokat a jövõben megúszni. Bár az is igaz,
hogy a víz és annak tanulmányozása mindig foglalkoztatott. Elég
jól úszom, régen triatlonoztam, sõt
szívesen készítek víz alatti fotókat
is. Tény, hogy az egyetemi éveim
alatt elõször nonfiguratív felülettanulmányokkal foglalkoztam, majd
ehhez jött hozzá a régi fotók hangulatát idézõ korszak. A diplomamunkámban ezt a két világot ütköztettem egymással. Késõbb aztán a felületképzõ homok az új,

realisztikusabb képek keretévé
szelídült. Mindez látszólag elég
távol áll a víztõl, mégis valahogy
ezektõl jutottam el oda, ahol most
vagyok.
– Közben feltúrtad a családi
fotóalbumot is a korábbi festményekhez?
– Tulajdonképpen igen! A
gyermekkori élmények újragondolásai voltak ezek a munkák. Az
úgynevezett fotórealista képeimet
tényleg korabeli fényképek alapján festettem. Mint ahogyan a
mostani vizes témákhoz is alámerülök a fényképezõgépemmel. De
ez nem jelenti azt, hogy szolgai
módon lemásolom a vászonra,
amit a fotón látok. Inkább az van,
hogy a fényképekrõl elõzetes
vázlatokat készítek, hogy festés
közben már ne az anatómiával
kelljen foglalkozni, hanem sokkal
inkább a fényekkel, árnyékokkal,
színekkel. A cél pedig mindig az –
még a régi fotókat idézõ képeknél
is –, hogy frissesség legyen a
festményen.
– Ehhez van valamilyen sajátos koncepciód?
– Egyrészt a kihagyásra épülõ
szemléletben hiszek. Vagyis, hogy
nem kell az egész vásznat mindenáron telefesteni. Tudni kell kihagyni, hogy a csúcsfények érvényesüljenek. Ezt tanítom az Adyiskolában a gyerekeknek is, és a
felnõtt csoportom hallgatóit is erre
ösztönzöm. Másrészt pedig arra

KELEMEN BARBARA
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Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

törekszem, hogy bár olajfestékkel
dolgozom, mégis akvarellhatásúak legyenek a képeim.
– Az elõbb szó volt a színekrõl. E téren is megfigyelhetõ egy
változás a korábbi évekhez képest, hiszen monokrómról színesre váltottál.
– Érdekes ez, mert miután
megszülettek a gyerekeim, azt
vettem észre, hogy egyre inkább
elõtérbe kerülnek a színek. Valamiféle belsõ késztetésbõl. Ezenkívül 2010-ben Kaszás Tamás képzõmûvésznek volt egy kiváló installációja a Sokszínûség menedéke címmel, és ez nagy hatással
volt rám. A színek, fények egyre
inkább foglalkoztatni kezdtek engem is.
– A víz pont jó „terep” ezek
megfigyeléséhez. Mit jelent neked ezen túlmenõen maga a víz,
vagy a merülés élménye?
– Egy õsi éltetõ elemet, ami
megnyugtat, biztonságot ad, körbevesz, és ami szó szerint körüllebegi, körülöleli az embert. Egy idilli világ, amit keresünk. Mindezt tár-

A kertvárosi „Tojás” lassan
olyan, mint amikor a húsvéti tojást
kell a fûben megkeresni. Ha valami hasonló volt a parkosítás célja,
akkor oké, értem a tréfát.
De mégis inkább azt gondolom, hogy nincs jó üzenete a köztéri mûvek el- és kitakarásának. Illetve dehogynem; többnyire valami kulturális, politikai, társadalmi
üzenete szokott lenni. Nem hiszem, hogy ebben az esetben errõl van szó, mert ez a szobor nem
ártott senkinek, nem hordoz semmi olyan ideológiai töltetet. Szimp-

lán térrendezési hibára gyanakszom.
A Tojás, vagy valódi nevén
Plasztika 1980 óta áll a Köztársaság útján, az Eötvös-iskola elõtt.
Alkotója Schrammel Imre szombathelyi születésû, Kossuth-díjas
ipar- és keramikusmûvész; az ezredvégi kerámiamûvészet egyik
megújítója. Az ország több városában is van köztéri mûve (Budapest, Miskolc, Pécs, Gyõr, Szolnok). Munkáit sokszor geometrikus alakzatok, organikus formák
ihletik.

 Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2018-ban ismét
meghirdette fotópályázatát
„Fókuszban a bíróság” címmel amatõr fotógráfusoknak.

sítottam az aktokkal, és a víz felületén vagy a víz mélyén megjelenõ
fényekkel, színekkel.
– Ha már aktok: mindig csak
nõk vannak a vízben. Ez szándékos?
– Hûha, tényleg! Ezen még
nem gondolkodtam. Viszont az
sem jutott még eszembe, hogy férfialakokat fessek ebbe a környezetbe. Inkább a víz alatti fények és
a nõi testfelületek kölcsönhatása
érdekel. Ezek az aktok amúgy
csak részletek, testformaszeletek,
hiszen ritkán festem meg a teljes
testet. Inkább az foglalkoztat, hogy
a buborékok, hullámok, örvények

hogyan viszonyulnak a kiemelt, kinagyított részekhez.
– A GébArt-i mûvésztelepen
készült festményeken mintha
több lenne az örvény. Ez már új
irányt jelez?
– Nem tudom, lehet. Az biztos,
hogy szeretném továbbgondolni
kicsit ezt a vizes témát. Például a
sávos bontású képek, vagy a függõlegesen bontott nõi figurák felé
terelni a perspektívát. Még ha ez
utóbbi így kicsit furán is hangzik.
De a víz és a test érintkezése sok
titkot rejt még magában. A jövõben
megkísérlem ezeket megfejteni és
vászonra vinni.

A zsûri négy külön kategóriában várja a képeket: A
bírósági munka, mindennapok
a bíróságon. Bírósági épületek
homlokzata, épületek belsõ
terei, bírósági épületek környezete. Bírósági épületek által ébresztett érzelmek, hangulatok.
Tárgyalótermi életképek.
Az OBH a pályamûveket
2018. október 5-ig várja. Az
egyes kategóriák nyerteseinek
díjazása 200 ezer forint, és
emellett közönségszavazásra is
lesz lehetõség. Az elmúlt négy
évben több zalai amatõr fotós is
jelentkezett a pályázatra. Munkáikból késõbb a Nyitott Bíróság
program keretében, a Múzeumok
éjszakáján kiállítást rendezett a
Zalaegerszegi Törvényszék.

REFLEXESNEK LENNI ÉLETFORMA VOLT
KÖTETBEN A LEGENDÁS TÁRSULAT TÖRTÉNETE

 Egy szubjektív, ám lényegre törõ kötetbe foglalta össze dr. Merõ
Béla rendezõ, alapító a zalaegerszegi Reflex Színpad történetét.
Az amatõr társulat 1970-tõl egészen a rendszerváltozásig mûködött, és meghatározó eleme volt a város kulturális életének. Annál
is inkább, mert 1983-ig nem volt állandó színház a városban.
– pP –
A Volt egyszer egy... Reflex
Színpad címû kötetrõl a szerzõ lapunknak elmondta: barátai, kollégái – köztük Zalán Tibor író is –
már régóta gyõzködték, hogy írja
meg visszaemlékezéseit, így született meg végül az összefoglaló
kiadvány. „Reflexesnek” lenni egy
életforma volt annak idején: hittek
benne, hogy a mûvészet képes
szembe menni bizonyos társadal-

ITT A TOJÁS, HOL A TOJÁS?
 Jó dolog a parkosítás, még azt is támogatom, hogy köztéri alkotásokat, illetve azok környezetét dobjuk fel némi színes növénnyel. Fõleg ha betonból készült kompozícióról van szó. Azt
viszont kicsit túlzásnak gondolom, ha egy szobrot teljesen kitakarnak a virágok, díszfüvek.

AMATÕR ALKOTÓK RÉSZÉRE

A kertvárosi mû, a maga tojás
alakjával a világ teljességére utal.
Mivel azonban középen egy hullámvonal metszi szét a teljes formát, távolról úgy is értelmezhetõ,
mintha két stilizált alak egymást
éppen megölelni készülne. De
épp a hullámvonal miatt a Jinjang szimbólumra; vagyis az egymással szemben álló, ám mégis
egymást kiegészítõ õsi erõkre is
lehet asszociálni.
Szóval a szobrot inkább láthatóvá kellene tenni, kiemelve annak adottságait, lényegi elemeit.
A mellé (és nem teljes magasságban, szorosan köré) ültetett
színes növények erõsíthetik,
esztétikusabbá tehetik a látványt.
(Forrás: KulTour-Vidék)

seltek, mint amit a hivatalos kultúrpolitika elvárt.
A rendezõ hozzátette: a ’80-as
években a Hevesi Sándor Színházzal nem vetélytársak, hanem
partnerek lettek, hiszen Ruszt Jómi/politikai folyamatokkal. Nem zsef színházalapító rendezõvel havéletlen, hogy a kezdeti években sonló nézeteket vallottak, így egytöbb elõadásukat be is tiltották – mást erõsítették. A Ruszt által is
mesélte a rendezõ. A szerzõ elsõsorban arra törekedett, hogy a kötetben ezt a „reflexes mentalitást”
mutassa be, s ne az együttes kronologikus történetét tárja az olvasók elé, afféle szakdolgozati stílusban.
A Reflex Színpad elõször a mai
színház épületében, vagyis az akkori Megyei Mûvelõdési Központban kapott helyet, majd a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házat vették birtokba. A társulat fel is újította a belsõ tereket: modern színpadtechnikával, nézõtérrel látták
el az intézményt.
Merõ Béla úgy látja, hogy a
Reflexnek két nagy korszaka volt: preferált színházi nevelést és bea Hevesi Sándor Színház megala- avató színházi programot még a
kulása elõtti, és az azt követõ idõ- Reflex kezdte el a ’70-es években
szak. A szocializmus évtizedeiben Zalaegerszegen, aminek híre ment
az avantgárd színházaknak or- az országban. Ruszt pedig örömszágszerte is nagyon fontos kultu- mel jött egy olyan városba, ahol
rális, társadalmi és közösségfor- már mûködött efféle színházi kísérmáló szerepük volt, fõleg olyan te- let, és adott volt egy ezt befogadni
lepüléseken, ahol nem volt állandó képes közönség, amire aztán lehetársulat. Amatõr mûvészek, pro- tett építkezni. Merõ Béla szerint a
fesszionális elõadásokat hoztak Reflex hetvenes évekbeli szereplétre; melyek a legtöbb esetben vállalása nagymértékben hozzájáegészen más szemléletet képvi- rult ahhoz, hogy Ruszttal indulha-

tott el az állandó színház a városban. Persze az amatõr társulatot
ez némiképp új helyzet elé állította,
de párhuzamosan tudott mûködni
a két intézmény egymás mellett.
A frissen megjelent kötet –
mely a Pannon Tükör Könyvek sorozat részeként látott napvilágot –
számos, a fentiekhez hasonló kul-

turális érdekességet és színházi
kulisszatitkot tár az olvasók elé az
említett évtizedekbõl. A könyv hivatalos bemutatójára szeptember
11-én kerül sor a VMK Cafféban,
melyre mindenkit szeretettel várnak.
Merõ Béla azt is elárulta: a reflexesek egy ideje újra összejárnak, sõt azt tervezik, hogy ismét
színpadra állnak. Februárra szeretnének összehozni egy kiállítással egybekötött színházi estet.
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Városháza

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében lakóházépítés céljából együttesen kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg, Munkácsy utca 3686, 3679/2,
3679/1 helyrajzi számú, mindösszesen 1245 m2 nagyságú ingatlanokat.
Az ingatlanok induló ára bruttó 59.436.000 Ft (46.800.000 Ft+áfa), a bánatpénz 5.943.600 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
A pályázatokat „Munkácsy 3686, 3679/2, 3679/1 hsz.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a vagyontárgy hasznosításának célját (nyilatkozat lakóházépítésrõl, legfeljebb 10% mértékû üzlet kialakításáról)
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. AUGUSZTUS 31. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA
Helye:
Módja:

ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
személyesen vagy postai úton.

VÁLTOZÁS A SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS FOLYAMATÁBAN
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatni kívánja Tisztelt Ügyfeleit a lakossági szelektív
gyûjtésben bekövetkezõ változásokról.
A város területén, közszolgáltatás keretében, elkülönítetten (szelektíven) begyûjtött hulladékok
mennyisége folyamatos növekedést mutat. A tapasztalt mennyiségi növekedés – amely döntõ részben a
város lakosságának pozitív hozzáállásának köszönhetõ – elsõsorban a mûanyag csomagolóanyagok
(pl. PET-palackok) esetében tapasztalható. A növekvõ hulladékmennyiség átvétele logisztikai változtatásokat tesz szükségessé a korábban kialakított gyûjtési módszerekhez és idõpontokhoz képest.
A házhoz menõ, sárga zsákos, mûanyag és fém
csomagolóanyag-gyûjtés idõpontjában következik

be változás, az alábbiakban részletezett településrészeken:
Kertváros és a Zrínyi u. környéke (Zrínyi u. –
Göcseji u. – Alsóerdei u. által határolt terület),
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy,
Besenyõ Öreghegy (Besenyõ változatlan idõpontban!) Páterdomb, Pipahegy, Gévahegy, Kaszaháza, Kaszaházi fennsík, Gólyadomb,
Nekeresd, Neszele, Ságod, Pózva, Csács,
Csácsi-hegy, Cserlap, Bozsok, Bozsoki-hegy.
Az új idõpont a következõ szállítási alkalomtól
kezdõdõen minden hónap utolsó szerdájára változik! A 2018. évi új idõpontok tehát: augusztus 29.,
szeptember 26., október 31., november 28., december 26.

2018. SZEPTEMBER 1.
XIII. Õszi kavalkád (Apáczai tér 5.)
2018. SZEPTEMBER 4. 17.30 ÓRA Dolgos emberek a nagyvilágból – fotókiállítás megnyitója
(Keresztury VMK – Gönczi Galéria, október 4-ig)
VILÁGJÁRÓ – Észak-Etiópia (Keresztury VMK)
2018. SZEPTEMBER 4. 18 ÓRA
2018. SZEPTEMBER 7–9.
Országos Vadpörkölt- és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK
(Belváros)
2018. SZEPTEMBER 7-TÕL
Tóth Norbert képzõmûvész kiállítása „Gyertyaláng a
napsütésben – Róma, végállomás” címmel (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. SZEPTEMBER 9-IG
Mozifilm plakátvásár (Art mozi)
2018. SZEPTEMBER 23-IG
Spanyolozott famunkák – Vitrinkiállítás (Gébárti Kézmûvesek
Háza)
2018. SZEPTEMBER 10. 18 ÓRA
Ébredezõ(k) – Nõi-férfi energiák – Klujber Katalin lélek-,
szellemgyógyász, tanító (Keresztury VMK)
2018. SZEPTEMBER 14–16.
49. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa (Zalakerámia Sportés Rendezvénycsarnok)
25. Zalaegerszegi Családfesztivál (Zalaegerszegi Ady Endre
2018. SZEPTEMBER 15.
Általános Iskola, Gimnázium és AMI)
2018. SZEPTEMBER 15. 14 ÓRA
XII. Kertvárosi vigasságok (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)
2018. SZEPTEMBER 18. 18 ÓRA
Kádár Annamária Zalaegerszegen! Érzelmi intelligenciaejlesztés (Keresztury VMK)
2018. SZEPTEMBER 19. 18 ÓRA
Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban: A
vándorló magyar törzsek létszáma és logisztikai nehézségei
a honfoglalás során (Keresztury VMK)
2018. SZEPTEMBER 20. 14–18 ÓRA Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
2018. SZEPTEMBER 22. 10–18 ÓRA Emeld a kezed! – Siketek világnapja Zalaegerszegen
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
Szüreti fesztivál Andráshidán
2018. SZEPTEMBER 22.
2018. SZEPTEMBER 22–23.
Technology for tomorrow – a holnap technológiája – kiállítás
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2018. szeptember 22–29.
Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahét 2018 (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem, Jézus Szíve-templom,
Református és Evangélikus templom)
2018. SZEPTEMBER 22. 19 ÓRA
Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahét 2018: Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard (Franciaország) orgonamûvész koncertje
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem )
2018. SZEPTEMBER 23. 19 ÓRA
Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahét 2018: Mátyás István
(orgona) és Genoveva dos Santos (szoprán) koncertje (Jézus
Szíve-plébániatemplom)
Nyitott mûhelygalériák napja – Mûhelyfoglalkozások a
2018. SZEPTEMBER 23.
Tökfesztivál keretében (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2018. SZEPTEMBER 23.
X. „Tök jó” Gébárti Tökfesztivál és pásztorhagyományok
napja (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2018. SZEPTEMBER 25. 19 ÓRA
Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahét 2018: Dankos Attila
(orgona) és Fekete Melinda Zsófia (szaxofon) koncertje
(Református templom)
2018. SZEPTEMBER 26.
Dr. Csernus Imre elõadása: A boldogság hajszolása (Art mozi)
2018. SZEPTEMBER 27.
VÁROSRÉSZI SÉTA: A Kertváros felfedezése
Vitrinkiállítás: Domján Zsuzsanna hímzõ népi iparmûvész
2018. SZEPTEMBER 27-TÕL
kiállítása október 16-ig (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2018. SZEPTEMBER 27-TÕL
Simon M. Veronika, Kunst Meister, Cserhát-Munkácsy és
Holló László-díjas PRO VINO érdemérmes festõmûvész
„Válogatás festményimbõl” címû kiállítása október 31-ig
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
2018. SZEPTEMBER 28. 18–20 ÓRA Lépj tovább-koncert Bagdi Bellával (Keresztury VMK)
2018. SZEPTEMBER 28. 19 ÓRA
Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahét 2018: Nauratyill Zita
(orgona) és Nauratyill Eszter (hegedû) koncertje (Evangélikus templom)
2018. SZEPTEMBER 28–30.
VIII. Zalaegerszegi Sörfesztivál (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok környéke)
2018. SZEPTEMBER 29. 10–17 ÓRA Zala kincse az erdõ – V. erdésznap (Csácsbozsoki
Arborétum)
2018. SZEPTEMBER 29.
Csácsbozsoki bortúra (esõnap: október 6.)
2018. SZEPTEMBER 29. 18 ÓRA
Bödõcs Tibor Zalaegerszegen – még egy ráadás (Art mozi)
2018. SZEPTEMBER 29. 19 ÓRA
Zalaegerszegi nemzetközi orgonahét záró koncertje a zene
világnapja alkalmából: Fassang László orgonamûvész
hangversenye. Km.: Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen c. TOP-6.6.1. számú projekt utolsó elemeként a Zalaegerszeg, Petõfi S. u.
21–25. szám alatti védõnõi tanácsadó felújítási munkálatai befejezõdtek.
Ennek köszönhetõen 2018. augusztus 6-tól az Zoltánné, Takács Krisztina és Kóródiné Fazekas
1., a 2., a 3. és 4. számú területi védõnõi körzetek- Edit területi védõnõk a korábban megszokott rend
ben az önálló védõnõi tanácsadást Nérel Adél, Visi szerint végzik a már felújított tanácsadóban.
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KIHOZNI A MAXIMUMOT A CSAPATBÓL FELAVATTÁK A FELÚJÍTOTT LÕTERET

NAGY TAMÁS AZ IDEI ÉVRÕL, SZAKMAI ELKÉPZELÉSEIRÕL
 Az elmúlt évekhez képest jól kezdte az idei bajnoki szezont a
ZTE labdarúgócsapata. A jó kezdés felvillanyozta a szurkolókat
is, de a bajnokságból még sok forduló van hátra. Az eddigi szereplésrõl Nagy Tamás vezetõedzõt kérdeztük.
– Minden edzõ a legjobbat
várja a csapatától – vélekedett
Nagy Tamás. – A bajnoki rendszer fõként a gyõzelmeket értékeli, azok három pontot érnek, a
döntetlenek nem sokat érnek. Akkor leszünk igazán jó csapat, ha
a döntetlenekbõl minél többet
megnyerünk.
– Miként látja pár forduló
után, a játék mely elemeiben
kell elõrelépnie a ZTE-nek?
– Sok új játékos érkezett, rövid volt a felkészülési idõ. Elõször egy alapjátékot kellett felépítenünk. A védõjátékunk megfelelõ, de lassú az átmenet ahhoz, hogy hatékonyabb támadójátékot játszhassunk. A felkészülés során különbözõ idõszakban
érkeztek a játékosok. Ezért
mondtam, hogy az elsõ hat fordulóban még nem minden a terveknek megfelelõen alakul. Az idei
bajnokságban még nem látom a
favoritokat, annak ellenére, hogy
a Vasas három gyõzelemmel nyitott.
– A külsõ szemlélõ számára
úgy tûnik, hogy a megszerzett
labdákat gyorsan „visszaajándékozza” a ZTE az ellenfélnek...
– Nem lehetünk ennyire bátortalanok, ha nálunk van a labda.
Határozottabban fel kell vállalni a
játékot. Ugyanez vonatkozik a

labdaszerzésre is. Sokkal agreszszívebbnek kell lennünk, még
sokszor mérlegelünk. Hamar
szabadulunk a labdától, ahelyett,
hogy bátran vállalkoznánk. Kérem a játékosoktól, hogy a labdaszerzés után minél gyorsabban
érjük el az ellenfél kapuját.
– Az átigazolási szezon
augusztus végéig tart, változhat még a játékoskeret?
– Nem hiszem, hogy új játékosok érkeznének, ezzel a kerettel
számolok az õsz során.
– A szurkolói ankéton a vezetés részérõl célként az elsõ
hatba kerülés hangzott el. Ez
reális elvárás?
– Nem ezzel kellene foglakozni. Saját magunkat még nem is-

mertük meg igazán. A játékosok
egyéni képességeit nézve jó
eredményben reménykedhetünk.
A jó szereplést azonban ezenkívül még rengeteg más tényezõ
befolyásolja. Az öltözõi hangulat,
a megfelelõ kapcsolatok kialakulása. A játékosok hogyan mûködnek együtt pályán, és azonkívül.
Meg tudják-e valósítani azokat az
elképzeléseket, amit szeretnék
játszatni a csapattal? Sokan ezt
nem látják. Kevés az olyan csapat, amely felépített játékból akar
gólt szerezni, sokkal inkább az
ellenfelek hibájára építenek. Az
NB II-t elneveztem a szabad labdák osztályának. A direkt indítások, az elõrevágott labdák a jellemzõek, amit a játékosok igyekeznek megszerezni, azokra
akarnak lecsapni. Mi nem ilyen
szellemben kívánunk játszani.
Nem kell rohanni, siettetni a dolgokat. Az idõzítés lehet a kulcs
mindenki számára. Az idei tanulóév lesz, ezt meg kell értenie a
szurkolóknak. Az állandóság kialakítása nagyon fontos, hogy a
jövõben ne újra, hanem tovább
tudj építkezni. Játékban gondolkodó edzõ vagyok, nem rugdossuk elõre a labdákat, hogy legyen
valami. Ha a játékosok nem tudják megoldani az általam elképzelteket, nyilván stílust váltok.
Egy dolog érdekel, hogy eredményesek legyünk. A saját magam
szakmai elképzelésének, igényének akarok megfelelni, és kihozni
a maximumot, amire a ZTE képes.

A LEGFIATALABB CSAPATKAPITÁNY AZ NB II-BEN
BABATI ELSÕSORBAN MAGÁNAK AKAR BIZONYÍTANI

 Forgács András távozása
után megüresedett a csapatkapitányi poszt a ZTE NB II-es
labdarúgócsapatánál. Több
szurkolót is meglepett, hogy
Babati Benjamin, a ZTE fiatal
játékosa tölti be a posztot, mivel általában rutinosabb, idõsebb játékost választanak erre
a posztra, vagy neveznek ki az
edzõk.
– Miként lettél csapatkapitány?
– Nagy Tamás vezetõedzõ elmondta, hogy akit felkértek a feladatra, nem vállalta, így esett rám
a választás – mondta Babati
Benjamin.
– Gondoltad, hogy rád esik a
választás?
– Egyáltalán nem, de megtiszteltetésnek veszem, hogy felkértek rá.
– A csapatkapitánynak több
feladata van, így többek között a
csapat és a szakvezetés közötti
kapcsolattartás. Az sem árt, ha
a pályán a játékvezetõvel is jó
kapcsolatot tud kialakítani.
– Igyekszem megfelelni az elvárásoknak, meghálálni a bizalmat.
Kevesebbet reklamálni a pályán és
megfelelõ hangnemben társalogni
a játékvezetõvel. A forrófejûségembõl vissza kell vennem. El kell
számolnom magamban háromig,
vagy inkább ötig a pályán, mire
mondok valamit a játékvezetõnek.
– A játékvezetõ a Siófok ellen
már úgymond „felavatott”. Csapatkapitányként megkaptad az
elsõ piros lapodat...
– A hajrában fordítottunk a gólommal, ilyenkor nálam rutinosabb
játékosokból is kitör a feszültség.
Nem szabálytalanságért, nem
reklamálásért kaptam a második
sárgát, ami pirosat ért, hanem túlzott gólörömért. Ami úgy érzem,
még belefért, megbocsátható,
nem is kaptam érte letolást.

– A másodosztály legfiatalabb csapatkapitánya lettél. Van
benned bizonyítási vágy, hogy
fiatalokra is lehet bízni ilyen felelõsségteljes posztot?
– Igen, de elsõsorban magamnak akarok bizonyítani, hogy megérdemelten esett rám a választás.
– Több éve itt vagy a felnõttcsapat keretében, több átalakulást megértél. Mire lehet képes
az idei ZTE?
– Ennyire ne szaladjunk elõre,
a bajnokságból még csak pár forduló telt el. Ha az õszi idény végén
ott leszünk az élbolyban, a feljutó
helyektõl nem távol, tavasszal bármi megtörténhet.

RÉGIÓS KÖZPONT LEHET

 Zalaegerszegen ünnepélyesen átadták a mintegy 93 millió forintból megújult Ebergényi úti lõteret. A létesítmény felújításához
a legnagyobb összeget – 70 millió forintot – a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium biztosította. A Magyar Sportlövõk Szövetsége 10
millió, a város önkormányzata 13 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz.

tesítménye. Jó esély van rá, hogy
régiós központ legyen, amelyben
partner lesz az országos szövetség. A felújítás befejezõdött, de
már a fejlesztésen törik a fejüket.
A köszöntõk után Vígh László,
Balaicz Zoltán és Sinka László átMióta Zalaegerszeg 1996-tól a tárgyalni a felújításról, ami három vágták a nemzeti színû szalagot.
Nemzet Sportvárosa, a sportléte- éven belül megvalósult. A lõtér a Egy ünnepélyes díszlövéssel stílsítmények sorra megújulnak, vagy régió egyik legkorszerûbb sportlé- szerûen is átadták a lõteret.
újak épülnek – hangoztatta
Balaicz Zoltán polgármester. Így
többek között felépült a ZTE-stadion, a jégcsarnok, megtörtént a
teke- és az atlétikai pálya felújítása. Ebbe a sorba jól illik a lõtér
megszépülése. A folyamat azonban nem áll le, tette hozzá a polgármester. Ezután következik az
Ostoros-csarnok felújítása, a Dózsa-iskola is új tornatermet kap, s
vívócsarnok épül a Mindszenty iskolában. A jelenlegi és az ezután
megépülõ létesítmények nemcsak
a versenysport, hanem a tömegés diáksport céljait is szolgálják.
Végül eredményes és jó szerepBalaicz Zoltán, Sinka László, Vígh László és Góra Balázs, a lõtér vezetõje.
lést kívánt a sportlövõknek.
Vígh László, a város országgyûlési képviselõje elmondta,
hogy kevés város rendelkezik
ilyen korszerû sportlétesítményhálózattal. A létesítmények rendre
megtelnek tartalommal, és ez vá- Zalaegerszegen 54. alkalommal rendezték meg a tekézõk Göcsej
lasz a bírálók számára is, hogy a Kupáját, amelyen a nõknél kettõ, a férfiaknál húsz csapat lépett
kormány miért épít ennyi stadiont pályára. A kupát egyéniben és csapatban is a szuperligás zalai
csapatok – a ZTE ZÁÉV nõi és a ZTK FMVas férfi tekézõi – hódíés egyéb sportlétesítményt.
Sinka László, a Magyar Sport- tották el.
lövõ Szövetség fõtitkára visszaA Göcsej Kupa élcsoportjának FMVas, 2. Bratislava (szlovák)
emlékezett a kezdetre, amikor
3293, 3. Cakovec (horvát) 3245.
2015-ben leültek Balaicz Zoltánnal a végeredménye.
Nõk. Csapat: 1. ZTE ZÁÉV Egyéni: 1. Kozma Károly 627, 2.
3202, 2. ZEUS SE 2896. Egyéni: Farkas Ádám 603, 3. Boanta
1. Gál Henrietta 563, 2. Mátyás Claudiu 603 (mindhárom ZTK
Szilvia 553, 3. Csurgai Anita 548 FMVas). (A második és harmadik
(mindhárom ZTE ZÁÉV).
helyezett között a jobb tarolás
Férfiak. Csapat: 1. ZTK döntött).

EGERSZEGI SIKEREK A GÖCSEJ KUPÁN

A HÉTVÉGE

EREDMÉNYEI

Nyíregyháza Spartacus FC–
ZTE FC 1-2 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Nyíregyháza.
FC Ajka–ZTE FC 0-4 (0-2)
NB II-es nõi labdarúgómérkõzés, Ajka.
MOL Vidi FC II–
Tarr Andráshida SC 1-0 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Székesfehérvár.

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

Érdeklõdni:
06-20/335-2002

VÁLOGATOTT ATLÉTÁT IS IGAZOLTAK
DOBOGÓ A CÉL A ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL

 Az elmúlt idényben remek hajrájával bronzérmes lett a ZTE FC
NB II-es nõi labdarúgócsapata. Az idei szezonban is szeretnének
jól szerepelni a Nyugati csoportban, ahol kilenc együttes szerepel. Az új idény terveirõl Pergel Andrea edzõt kérdeztük.
– Négy és fél hetes sikeres felkészülésen vagyunk túl – hangoztatta Pergel Andrea. – Nem panaszkodhatom az edzéslátogatottságra sem, a nagy meleg ellenére
akadt több olyan foglalkozás, amikor a 24-es keretünkbõl húsz játékos gyakorolt. Az edzõmérkõzések mellett már túl vagyunk a Magyar Kupa elsõ fordulóján is. Megyei riválisunkat, a kanizsai Ziccer
csapatát 5-0-ra gyõztük le, várhatjuk a következõ fordulót.
– Mennyire változott a csapat játékoskerete?
– A jó szereplés hatására senki nem távozott tõlünk. Viszont leigazoltuk Gáspár Hannát és Horváth Viktóriát Szombathelyrõl.

futsal helyi megszûnését követõen
váltott nagypályára. Ferenczi Melinda egykori válogatott atléta pedig a szögescipõt cserélte focicsukára. Nagyon bízom benne, tud
segíteni nekünk.
– Mit terveznek az új bajnoki
idényre?
– A bajnokságban a dobogó a
cél. A tavalyi harmadik helyünknél
idén sem szeretnénk hátrébb végezni, inkább elõrébb. A kilenccsapatos Nyugati csoportban akadnak új csapatok. Az újakról és a
régiekrõl is kevés információval
rendelkezem, de ezzel nem is foglalkozom. A magunk játékát szeretnénk játszani idegenben és hazai pályán is. Az egész bajnokságban – az eredményesség mellett – szakmai szempontból szeretBicsák Krisztina Teskándról, ném elérni, hogy az edzéseken
Hetyei Csenge Zalaszántóról ér- gyakoroltakból minél többet lássak
kezett hozzánk. Horváth Lilla a vissza a mérkõzések során.
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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. 08. 29. (VÁLTOZÁS! Városrészenként eltérõen)

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

Üveghulladék gyûjtése: augusztus 31. Kék zsák: 2018. 08. 31.
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

