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Augusztus 20-a után vette kez-
detét a Batthyány utcában, a terve-
zett Mindszenty-zarándokközpont
– vagyis a hajdani Egerszegi vég-
vár – területén a teljes felületû meg-

elõzõ régészeti feltárás. A munka
kezdetén gépek segítségével eltá-
volították a felsõ földréteget, mely-
nek következtében gyorsan elõke-
rültek a tavalyi próbafeltárás ered-
ményei: az egykori vár keleti falá-
nak cölöpárkai, benne a cölöpma-

radványokkal, illetve ettõl keletre a
várárok.

Simmer Lívia ottjártunkkor
azért egy-két újdonságról is be-
számolt. Az eddig ismert palánktól
nyugatra (vagyis a törvényszék
épülete felé) egy újabb palánkerõ-
dítés nyomaira bukkantak a mú-
zeum munkatársai. Jól látszanak a
két sorban húzódó cölöpnyomok.
Ezek kibontása és részletes feltá-
rása a következõ hetek feladata
lesz. Elöljáróban annyi elmondha-
tó, hogy ez a vár építésének egy

korábbi – akár a legkorábbi – pe-
riódusából származhat.

Az ásatás során elõkerült egy
leégett épület nyoma is. A régész
szerint a ház vagy a 17. század
második felében állhatott itt, és
akkor kapcsolódik a vár történeté-
hez. Vagy már a palánkfal elbon-
tása, elpusztulása után épült fel a
18. század elsõ felében. Biztosat,
majd csak az objektum teljes fel-
tárása után lehet mondani. Érde-
kességképpen elárulta, hogy a
háznyom egy késõbbi – 19. szá-
zadi – épület maradványait is ma-
gában rejti. Ez utóbbi ház be is
azonosítható azon a korabeli, vá-
rosrendezéshez kapcsolódó tér-
képen, amit Póka Antal földmérõ
készített az 1826-os nagy tûzvész
után.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ÁGYÚGOLYÓ ÉS ÚJABB CÖLÖPSOR
ZAJLIK AZ ÁSATÁS A NÉHAI VÁR TERÜLETÉN

Az egykori Egerszegi várat érintõ területen még soha nem zaj-
lott ekkora felületet érintõ régészeti munka, s valószínûleg a kö-
vetkezõ évtizedekben nem is lesz rá lehetõség. Nem csoda, hogy
mind a szakma, mind a nagyközönség kíváncsi a feltárásra – fo-
galmazott lapunknak Simmer Lívia, a Göcseji Múzeum ásatásve-
zetõ régésze.

– pet –

Bár az esõ nem kímélte a ren-
dezvényt, a szombati jótékonysági
vadpörköltfõzés mégis sikeres
volt. A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház onkológiai osztályát támo-
gató Akarattal és Hittel Alapítvány
javára több mint 1,5 millió forint

gyûlt össze a támogatójegyekbõl.
A fõzõversenyen nyolcvannál is
több csapat indult. A résztvevõk
csapatonként 5 kilogramm vad-
disznóhúst kaptak, ebbõl kellett
valamilyen ízletes étket készíte-
niük. A zsûri az újdonságokat, in-
novatív megoldásokat és fûszere-
zéseket díjazta.

Az immár hagyományos zala-
egerszegi õszi kavalkád célja idén
is az volt, hogy felhívja a figyelmet

a vadászati kultúrára, vadgazdál-
kodásra, valamint azokra az érté-
kekre, amiket az erdõ adhat. Le-
gyen szó rekreációról vagy egész-
séges táplálkozásról – hangozott
el a fesztivált megelõzõ sajtótájé-
koztatón. Balaicz Zoltán polgár-
mester elmondta: Zalában 314
ezer hektáron zajlik vadgazdálko-

dás. Sok jellegzetes és helyi alap-
anyagból elkészíthetõ vadétellel
büszkélkedhetünk, ráadásul az
egészséges és biotáplálkozás je-
gyében sokan keresik is ezeket.

A polgármester azt is elárulta,
hogy az országos minõsítést ka-
pott rendezvény 2021-ben jelen
lesz a Magyarországon megren-
dezésre kerülõ Vadászati Világki-
állításon. A következõ évek így a
felkészülés jegyében telnek.

MÁSFÉL MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE
400 KILÓ VADHÚS FÕTT A FESZTIVÁLON

Vadfõzés, ízletes vadételek és borok, jótékonysági események,
kulturális programok, koncertek – hétvégén került megrendezés-
re az Országos Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték.

Fotó: –pP –
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Farönk, kéreg, toboz, tégla al-
kotja a fûszerkertet körülölelõ
Kneipp-jellegû sétányt, mely plusz-
látványosságot nyújt a sokféle nö-
vény mellett. A gondozottak ta-
vasszal tárkonyt, kakukkfüvet,
borsikafüvet, levendulát, zsályát,

bazsalikomot, oregánót, metélõ-
petrezselymet ültettek el többek
között, melyek már magjukat érle-

lik. A legszebb konyhakert zsûrije a
sajtót e különleges fûszerkert meg-
tekintésére invitálta. Megtudtuk,
hogy a szanatórium lakói zöldsé-
geket és dísznövényeket is ter-
mesztenek szintén vegyszermen-
tesen, és a szárítmányokból ki-
sebb ajándéktárgyakat készítenek.
Ezek eladásra kerülnek, ahogy a

zöldségek és virágok egy része,
persze jut a kórház konyhájára is,
valamint a zöldfelületek szépítésé-

re. A fûszerkert mellé õsszel egy
rózsakertet alakítanak ki.

Kálmán István, a zsûri elnöke
és bíráló társa Csalló Erika aznap
mind a 18 nevezõhöz ellátogatott.
A zsûrielnök elmondta, mindenhol
láttak valamilyen érdekességet,
mint a teknõsbékahátú uborka,
vagy az örmény uborka, illetve ta-
lálkoztak olyan kerttel is, melynek
gazdája egyetlen szál gyomot sem
engedett meg. Az értékelés szem-
pontjai között a kert funkcionalitá-
sa, a növénytársulások kihaszná-
lása, a biogazdálkodásra való tö-
rekvés szerepel egyebek mellett.
Szeptember második felében de-
rül ki, kik feleltek meg legjobban
az elvárásoknak. 
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ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST  VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés elõtti

tûz- és balesetveszélyes

alumíniumvezetékek cseréjét,

szerelvények áthelyezését,

VARGA KFT.
Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/a

Telefon: 92/310-875

Varga Péter • 06-30/204-3685

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

ÕSZI  KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val

INGYENES ELMÉLET  – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: szeptember 11. (hétfõ) és szeptember 13. (szerda) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
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 csat-
lakozni 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 vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 5. hétfõtõl)

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

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: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 2. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 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

A kerékpáros közlekedés je-
lenlegi zalaegerszegi lehetõsé-
geit vette számba Vígh László
országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos, amikor intéz-
ményvezetõkkel közösen bicik-
litúrát tett a megyeszékhelyen.
A sportos délelõtt annak az ak-
ciónak a része, amely során
Vígh László az egész választó-
körzetét végigkerékpározza,
testközelbõl szemlélve az adott
településeken a fejlesztéseket
és a fejlesztendõket. A különös
ötletet hagyományteremtõnek
szánja.

– b. k. –

– A túra Csácsból indult, ahon-
nét is tizedmagával ült kerékpárra
az országgyûlési képviselõ. Az el-
sõ állomás a leendõ Mindszenty-
központhoz vezetett, majd az ön-
kormányzat épülete elõtti téren
volt egy kis pihenõ. Balaicz Zoltán
polgármester itt adott tájékoztatást
a 2020-ig tervezett kerékpárút-fej-
lesztésekrõl. 15 kilométeres új
szakaszt terveznek, fogalmazott.
Ennek egy része a kerékpáros
munkába járást segíti, ez az úgy-
nevezett hivatásforgalmi út
(Bocföldéig, illetve a Rákóczi úton
végig). A másik rész pedig az alsó-
erdei és a Gébári-tavi fejlesztések-
hez kapcsolódik, turisztikai célzat-
tal. A megvalósítás a TOP-forrás
1,1 milliárd forintjából lehetséges.
A polgármester reméli, ezzel az
évek óta hangoztatott lakossági
igényeket sikerül majd kielégíteni.
A kerékpározással kapcsolatban
még hozzátette, az alsóerdei fej-
lesztések része lesz egy KRESZ-
park is, ahol a gyerekeket felké-
szíthetik a biztonságos biciklizés-
re. Ehhez, valamint az állandó is-
kolai és óvodai közlekedési okta-
táshoz kérte a többek között jelen-
lévõ rendõrfõkapitány segítségét
is. 

A túra további részében megte-
kintették a Vizslaparkot, valamint a
falumúzeumot és az olajipari mú-
zeumot. Minden állomáshelyen

vezetõk várták a csapatot, tájékoz-
tatva õket az aktualitásokról. 

A kerékpározó hivatali szemé-
lyekhez csatlakozott egy civil
nyugdíjas is, aki évek óta kerék-
párral jár, és örömmel veszi a ke-
rékpárút-fejlesztést. 

A túra résztvevõi voltak: dr.
Sifter Rózsa Zala megyei kor-
mánymegbízott, dr. Halász Gab-
riella, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház fõigazgatója, dr. Sorok
Norbert, a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnöke, dr. Sipos Gyula Zala
megyei rendõrfõkapitány, dr. Csá-
szár Gabriella, a PTE ETK zala-
egerszegi képzési igazgatója, Egri
Gyula, a Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója,

dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sán-
dor Színház igazgatója, Frauen-
hoffer Márta, a Zalaegerszegi Te-
levízió ügyvezetõje és Horváth At-
tila, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje,
valamint a szervezõket képviselõ
Dén Dániel.

*  *  *

ELLENZÉKI VÉLEMÉNY
A városban mûködõ ellenzéki

pártok képviselõi – Kiss Ferenc
(MSZP), Keresztes Csaba (DK) és
dr. Paksy Zoltán (LMP) – szer-
kesztõségünkhöz eljuttatott sajtó-
nyilatkozatukban leszögezték:
Vigh Lászlót a kerékpározás nap-
ján munkája a Parlamentbe szólí-
totta volna, ahol a devizahitelesek

kilakoltatásának leállításáról, vala-
mint a felsõoktatási törvény szük-
séges módosításáról kellett volna
dönteni.

„Ehelyett õ városi, megyei in-
tézmények vezetõit szólította nye-
regbe, hogy kerékpározással poli-
tikai kampányát népszerûsítsék…
Olyan fejlesztéseket akart bemu-
tatni, amelyekrõl Zalaegerszeg vá-
ros közgyûlése dönt, és õ nem
tagja a testületnek” – fogalmaztak
a sajtónyilatkozatban.

Azt kérték az országgyûlési
képviselõtõl, hogy  ne az önkor-
mányzati fejlesztésekkel foglal-
kozzon, hanem az Országgyûlés-
ben képviselje a választókörzeté-
nek valódi érdekeit. 

KERÉKPÁRON A VÁROSBAN
15 KILOMÉTERES ÚJ SZAKASZT TERVEZNEK

KIÉ A LEGSZEBB KONYHAKERT?
MÁSODIK SZEMLÉN A ZSÛRI – EREDMÉNYHIRDETÉS SZEPTEMBERBEN

A pózvai pszichiátriai osztály gyógyító célú foglalkoztatója is
benevezett a legszebb konyhakert versenyre, mégpedig egy kü-
lönleges fûszerkerttel.

– liv –

A 2010-tõl 2020-ig meghirdetett
programban tavaly év végéig 1315
helyszínen több mint ötmillió vizs-
gálatot végeztek, 400 ezer látoga-
tót fogadtak, a kitöltött kérdõívek

száma pedig meghaladta a tízmil-
liót, mondta el érdeklõdésünkre
Dankovics Gergely programigaz-
gató. A vizsgálatok ingyenesek. A
TAJ-kártyával nem rendelkezõk is
részt vehetnek rajta, így a hátrá-
nyos helyzetû embereknek is lehe-
tõsége nyílik egészségi állapotuk
felmérésére.

A résztvevõk valóban komplex
felmérést kapnak a 37-féle szûrés
elvégzését követõen, melyek töb-
bek között szív- és érrendszeri,
szemészeti, hallás-, neuropátia-,
bõr-, légzésfunkciós és laborvizs-
gálatok. Olyan speciális szûrése-
ken is átesnek, mint az érfal rugal-
masságának arteriográfos vizsgá-
lata vagy a vénás elégtelenség
dopplervizsgálata. 

– Olyan vizsgálatokról beszé-
lünk, amelyek idejében képesek ki-

szûrni a leggyakoribb betegsége-
ket, köztük a magas vérnyomást, a
cukorbetegséget, az asztmát. A
szomorú statisztikai adatok azt bi-
zonyítják, hogy igenis szükség van
az ilyen kezdeményezésekre, mert
az idõben felfedezett betegség

gyógyítható. A szûrõkamion éppen
ezért járja 2020-ig az ország tele-
püléseit, hogy javítson a lakosság
szemléletén és nemkülönben ked-
vezõtlen egészségi állapotán.

– A reggeli regisztráción meg-
kaptuk az idõpontot, így nem kel-
lett sokat várnunk. Minden vizsgá-
latot megcsináltak, és korrektül el-
mondták, mik a problémák, és
azokon hogyan lehet segíteni – ér-
tékelte a lehetõséget Havasi Ár-
pád zalaegerszegi lakos.

Akik nem jutottak be vizsgálat-
ra, azok életmódtanácsokat kér-
hettek és kaphattak. A látogatók a
3D mozisátorban bepillantást
nyerhettek az emberi test belsejé-
be, mûködésébe. A szûrõvizsgá-
latokban a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház nyolc szakdolgozó-
ja mûködött közre.

SZÛRÉSSEL EGÉSZSÉGEDÉRT
EGERSZEGRE LÁTOGATOTT

A SZÛRÕKAMION
Magyarország átfogó egészségvédelmi programja keretében

1486. állomásként Zalaegerszegre is megérkezett a szûrõkamion.
Az elmúlt kedden reggel 9-tõl délután 4-ig 128 fõ vehetett részt a
vizsgálatokon, melyet követõen egészségkönyvet kaptak kézhez
prevenciós útmutatásokkal és saját szûrési eredményeikkel

Peugeot motorkerékpár (50

ccm) keveset futott, jó

állapotban eladó.

Érdeklõdni: 20/335-2002
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Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a városvezetés korábbi
ígéretét tartva újíttatja fel a sport-
pályát 40 millió forintból.  A közbe-
szerzési eljárás lezárult, az új
multifunkcionális sportpálya októ-
ber végére készül el. A polgár-
mester kitért arra, hogy az Eöt-
vös-iskola nem fért bele a TOP-
program oktatási és nevelési in-
tézmények felújítását szolgáló ke-
retébe, de a tankerületen keresz-
tül sikerült 373 millió forintos álla-
mi forráshoz jutni Orosz Ferencé
önkormányzati képviselõnek és
Vigh László országgyûlési képvi-
selõnek köszönhetõen. Az ener-
getikai rekonstrukció során kicse-
rélik a nyílászárókat, korszerûsítik
a fûtési rendszert, szigetelik a te-
tõt és megújítják a homlokzatot.

Hamarosan elkezdõdik a terve-
zés, és reményeik szerint 2018
második felében birtokba vehetik

a diákok megújult, megszépült is-
kolájukat.

Az új tanév azzal a jó hírrel is
kezdõdik, hogy a kormány dönté-
se szerint az elsõtõl a kilencedik
osztályig minden gyermek ingyen
kapja meg a tankönyveket. Ezen-
felül minden rászoruló gyermek-
nek ingyenes étkeztetést biztosíta-
nak, és további kedvezményeket,

mint például a nyári táboroztatás,
emelte ki Vigh László országgyû-
lési képviselõ, miniszteri biztos.

Orosz Ferencné, a városrész
önkormányzati képviselõje azt
hangsúlyozta, hogy a beruházá-
sok megvalósulásával új fejezet
kezdõdik az Eötvös-iskola életé-
ben. Mint mondta, az iskolához
sok kedves emlék fûzi, hiszen
mindkét fia idejárt. Reméli, hogy a
most kezdõ kisdiákok és szüleik
szintén sok szép élményt szerez-
nek. Végül örömét fejezte ki, hogy
az iskola energetikai felújításával
és az új sportpálya létesítésével
tovább növekedik az oktatás szín-
vonala az Eötvös-iskolában.

Megújuló létesítmények, több
fiatal pedagógus, érdekes progra-
mok, lehetõségek. A 2017–18-as
tanév éppen ezért ígérkezik az
egyik legszebb idõszaknak a közel
négy évtizede mûködõ intézmény
számára, fûzte hozzá Hanzséros
Alajos igazgató. Minden bizonnyal
emlékezetes marad a 71 kis elsõs-
nek is, akiknek azt kívánta, érez-
zék jól magukat, tanuljanak, ját-
szanak és sportoljanak. Jelezte to-
vábbá, hogy az idei tanévet 26
osztályban 616 diák kezdi meg,
köztük 282 alsó és 334 felsõ tago-
zatos az Eötvös-iskolában.

3Aktuális

A tanévnyitóval egy igazán
korszerû kollégiumi épületet
vehettek birtokba a Mindszenty
József Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium tanulói. A
város egyik legrégebbi oktatási
intézményében új informatikai
termeket valamint ének- és
tánctermet is kialakítottak a kö-
zel 500 milliós uniós beruházás
keretében.

– liv –

Az EFOP-pályázatból megva-
lósuló fejlesztésnek köszönhe-
tõen igazán tetszetõs körülmé-
nyek közé költözhetnek a fiú- és
lánykollégium lakói, fogalmazott
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos. Mint mond-
ta: hatalmas átalakítás zajlik,
hiszen új helyre „költözött” a kollé-
gium, ahol új bútorokkal berende-
zett szobákat, korszerû mosdókat,
továbbá közösségi tereket, inter-
aktív eszközökkel felszerelt tanu-
lószobákat és teakonyhákat vehet
birtokba az ellátást igénybevevõ
93 gyermek. 

Csordás Róbert, a Mindszenty-

iskola igazgatója a kivitelezés
részleteirõl szólt. 

Galbavy Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselõje pedig
örömét fejezte ki, hogy a minõségi
oktatás feltételei megteremtõdnek
a Mindszenty-iskolában a beruhá-
zás által.  

2015-ben is befejezõdött egy fej-
lesztés, amikor is az épület teljes
külsõ felújítását, energetikai korsze-
rûsítését hajtották végre. A mostani

uniós projekt részeként a következõ
hetekben rekortánborítást kap a
sportpálya és a játszóudvar, ahol
többféle labdajáték ûzésére lesz le-
hetõség. Továbbá felújítják a belsõ
udvart, amely szabadidõs közössé-
gi térként funkcionál majd.

A nagy múltú intézményben –
ahol 750 gyermek tanul – még egy
nagy álom beteljesedésére, a ter-
vezett torna- és vívóterem mielõb-
bi megépítésére várnak. 

KÖLTÖZNEK AZ ÚJ KOLLÉGIUMBA
ÁTFOGÓ REKONSTRUKCIÓ A MINDSZENTY-ISKOLÁBAN

A beruházás során megvaló-
sul az épület vízszigetelése, va-
lamint az egyes elöregedett,
tönkrement tartószerkezetek
megerõsítése. A nagy belma-
gasságra tekintettel acélszerke-
zetes osztószintek kerülnek ki-
alakításra a kedvezõbb helyki-
használás érdekében.

A mai kor elvárásainak megfe-
lelõen megújul az épület teljes gé-
pészeti és villamos rendszere, kü-
lönös tekintettel a speciális infor-
matikai rendszerekre. A teljes
alapterületen új burkolatok készül-
nek, valamint megújulnak a felület-
képzések is. Energetikai fejlesztés
is megvalósul, mely érinti az épü-
lethatároló szerkezetek szigetelé-
sét, a nyílászárók cseréjét, világí-
táskorszerûsítést, fûtéskorszerûsí-
tést, valamint a napelemes rend-
szer kiépítését.

A Zala Megyei Kormányhivatal
sajtóközleményében azt is írják,

hogy a beruházás közel 300 mil-
lió forint hazai, valamint európai
uniós forrásból valósul meg. A
megújított épület földszintjén a
Zalaegerszegi Járási Hivatal má-
sodik kormányablakát alakítják
ki.

A munkálatok ütemezésérõl fo-

lyamatosan tájékoztatják a lakos-
ságot.  Az érintett területen az
építkezés ideje alatt forgalmi válto-
zásra kell számítani.

A Zala Megyei Kormányhivatal
kéri és köszöni a zalaegerszegi la-
kosok és az arra közlekedõk türel-
mét a munkavégzés ideje alatt.

ELKEZDÕDÖTT A ZÓNA FELÚJÍTÁSA
A mintegy 10 millió forint beru-

házás eredményeirõl a helyszínen
Balaicz Zoltán polgármester és
Radics Andrea, a gondozási köz-
pont intézményvezetõje számolt
be. Elhangzott: a TOP-program

353 millió forintos keretébõl több
egészségügyi alapellátó intéz-
mény újult meg az elmúlt hóna-
pokban, és jelenleg is több helyen
folynak munkálatok.

Az épület energetikai felújítása
2014-ben megtörtént, a homlokza-
ti falakat hõszigetelték az utcafron-
ti homlokzat kivételével, amely he-
lyi védettség alatt áll. Az akkori fel-
újítás a belsõ tereket és az épület-

szerkezetet nem érintette. A mos-
tani beruházás során többek kö-
zött megújították a tetõszigetelést,
akadálymentesítették a bejáratot,
kicserélték az utcafronti épületrész
tetõfedését és új bútorok vásárlá-

sával a komfortérzetet javították. A
közösségi tér kerti pavilonnal is
bõvült, és a mozgássérültek szá-
mára parkolóhelyeket alakítottak
ki. 

Mint az intézményvezetõ fogal-
mazott, igyekeztek az ellátottak
igényeihez alakítani a munkála-
tokat, hogy korszerû körülmények
között töltsék idejüket a szociális
klubban.

MEGÚJULT A SZOCIÁLIS KLUB
A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen" cí-

mû projekt keretén belül felújításra került a Kosztolányi utcai
szociális klub. 

Fotó: – Seres –

Fotó: –pP –

FELÚJÍTJÁK A SPORTPÁLYÁT
MEGVALÓSULHAT AZ EÖTVÖS-ISKOLA ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA IS

Az évek alatt igencsak elhasználódott a sportpálya, amit októ-
ber végére multifunkcionálissá alakítanak át a zalaegerszegi Eöt-
vös József Általános Iskolában. A tanévnyitón egy nagyobb fej-
lesztés bejelentésének is örülhettek a diákok és a pedagógusok,
miszerint megvalósulhat iskolaépület felújítása. Mindkét hírt vas-
taps fogadta.



Fiatalos, sportos csapat, jó
közösség, természetszeretet és
segítõkészség jellemzi az egy
éve alakult Zala Kaland Egye-
sület tagjait. Legutóbb a
Gébárti-tó partján rendeztek
akadályfutást, a nevezési díja-
kat pedig a megyei kórház
gyermekosztályának ajánlották
fel. Egyébként minden általuk
szervezett sportprogram bevé-
telét jótékony célra ajánlják.

– B. K. –

Amilyen a vezetõ, olyan a csa-
pat. Németh Gábor edzõ hozta Za-
laegerszegre az extrém terepfu-
tást, az egyesületnek pedig ingyen
tartja a heti két edzést. De nem-
csak az anyagiak terén ilyen a hoz-
záállás, hanem a sportban is céljuk
a mozgás öröme, a zalai természet
felfedezése, s nem a mindenáron
dobogós hely megszerzése. Ezért
akad példa arra, hogy bevárják a
lemaradót, segítik a kezdõt, vagy
éppen az erõsebb magára vállalja
a gyengébb feladatait. 

– Hogyan kezdõdött?
– A Zala Kaland Egyesület a

Spartan Race Training Group cso-
portból jött létre. Ez római mintájú,
katonai akadályverseny extrém
körülmények között. Minden vá-
rosban egy ilyen csapat lehet, az
országban közel 50 csapat van –
mondta Németh Gábor, a helyi
Spartan titkára. 

– Népszerû az akadályfutás,
vagy divatba kell hozni?

– Minden évben van országos
Spartan Race verseny. Az idén
Veszprémben rendezték április-
ban, 15 ezer résztvevõvel, szerin-
tem népszerû. A zalaegerszegi
csapat pedig egyre jobb ebben. 

– Mekkora és milyen korú a
tagság?

– Fiatalos a csapat. A
Spartanban 50–60 aktív tag van, a

Zala Kalandban pedig 30–40. Va-
lamint vannak pártoló tagok és az
alkalmi versenyek résztvevõi. De
külön szeretnénk gyerekekkel is
foglalkozni, ezért õsztõl toborzunk
majd az iskolákban.

– A versenyeken is megtalál-
ják a helyüket a gyerekek?

– Indítunk külön számukra pá-
lyát, illetve a felnõtteknek is külön-
bözõ nehézségû és hosszú távo-
kat. Legutóbb, augusztus elején,

a Gébárti-tónál volt a „Terepen
Egerszegen” futás. Egyébként
nem annyira szervezõ feladatokat
terveztünk, de már ilyen dolgaink
is vannak. Így felkértek a részvé-
telre a Restart Fesztiválon, illetve
szeptember 9-én a zalalövõi
sportnap szervezõi is mi leszünk.
A polgármester jóvoltából az
egész program ingyenes lesz,
többféle sportágat bemutat. De ott
voltunk az autista futáson, az
AquaCity jótékonysági napon,
csörgõlabdás bajnokságon. Nem-
csak a sport, hanem közösségépí-
tés is fontos. Akik pedig alkalmilag
jönnek a versenyekre, nekik a
mozgás örömét szeretnénk meg-
mutatni.

– Feltételhez kötött a csatla-
kozás?

– Nem, jöhet bárki. Ajánljuk
azoknak, akik sok ülõmunkát vé-
geznek, hogy egy kicsit kilépjenek
a komfortzónából. De szívesen lát-
juk akár a kutyásokat is a verse-
nyeken. Volt már mozgássérült in-
dulónk is.
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TEREPEN EGERSZEGEN
ZALAI KALANDOK FELNÕTTEKNEK, GYEREKEKNEK

ISMÉT
PANNON TÜKÖR

Az irodalmi folyóirat idei,
negyedik számának bemuta-
tójára került sor az elmúlt
héten. A Pannon Tükör szer-
kesztõségének nevében Kaj
Ádám fõszerkesztõ és Sze-
mes Péter fõmunkatárs a
Mimosa kávézóban beszélt a
lap tartalmáról. 

Szólt a megjelentekhez dr.
Gyimesi Endre, a Pannon Írók
Társaságának elnöke, aki kö-
szönetet mondott azoknak a
szerkesztõknek és íróknak,
akik 22 éve létrehozták az iro-
dalmi kiadványt, és azóta is hû-
ségesek a Pannon Tükörhöz. 

A megjelent írásokkal kap-
csolatban többek között elhang-
zott: ritkán fordul elõ, hogy egy
lapszámban jelenjen meg apa
és fia írása, ez most megtör-
tént, Miklya Csanád és Miklya
Zsolt dolgozatát is olvashatják
az irodalmat kedvelõk. Úgyszin-
tén Bodolay Géza harmincegy
leírt mondatát, Kemény Gab-
riella, Nagy Izabella, Kerék Imre
verseit. A most megjelent szám-
ban Szemes Péter három írása
található, a drámamelléklet
vendége pedig ezúttal Zalán Ti-
bor. A kiadványban az elsõ ol-
daltól a hátsó borítóig a közel-
múltban elhunyt zalaegerszegi
festõmûvész, Bedõ Sándor il-
lusztrációit találhatják.

A kiadvány bemutatóján be-
jelentették, hogy Kaj Ádám fõ-
szerkesztõ egy elnyert pályá-
zattal külföldre megy, az új fõ-
szerkesztõt a közeljövõben
mutatják be. 

Az eredményességért persze ala-
posan meg kell dolgozniuk, szinte az
ország egész területén tevékenyked-
nek. Némi túlzással állandóan úton
vannak.

Mint Kiss Ferenc el-
mondja, a náluk vizsgá-
zók száma valamivel
alatta marad az elõzõ
évinek, de ez nem jelent
visszalépést. A csökke-
nés egyértelmû oka,
hogy a gépkezelõi terü-
leten  múlt év június
30-ig kellett a vállalkozóknak a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõen
megújítani a munkavállalói jogosítvá-
nyaikat. Kategóriás képzéseiknél vi-
szont jelentõsen nõtt a jelentkezõk
száma, tapasztalatuk szerint a koráb-
biaknál többen képesek kifizetni a
személygépkocsi-vezetõi oktatás
költségeit. A tehergépkocsi-vezetõ, il-
letve autóbusz-vezetõ pedig hiány-
szakma lett hazánkban, ezért 2017-
ben ezeknek a szakképesítése beke-
rült az országos képzési jegyzékbe, és
a szakképzési centrumok koordinálá-
sával – mint második szakma szerzé-
se – ingyenessé vált. Ennek következ-
tében jelentõsen megnõtt az ilyen
képzésben részt vevõk száma.   

– 2017-ben sikeresen pályáztunk a
munkanélküliek számára meghirdetett
– a Zala Megyei Kormányhivatallal
történt megállapodás alapján – föld-
munkagép-kezelõi képzésre és vizs-
gáztatásra – folytatja az ügyvezetõ.

Továbbra is kedvezõ számunkra, hogy
a gépjármûvezetõi jogosítványok
megszerzésére elõirt életkor a vonat-
kozó jogszabály szerint csökkent, így
például 18 éves kortól lehet C kategó-

riás tehergépkocsi-ve-
zetõi és 21 éves kortól
lehet D kategóriás autó-
busz-vezetõ jogosítvá-
nya valakinek. Igaz, ez a
rendelkezés csak Ma-
gyarországon él, az EU-
ban nem, ott változatla-
nul magasabb a korha-

tár. Azaz a korhatár csökkenése miatt
szerzett jogosítvánnyal három évig
csak itthon lehet vezetni.

Továbbra is  folyik a szaktanfolya-
mi képzés, az ADR veszélyes árut fu-
varozók, a közúti  közlekedés vállal-
kozinak és fuvarozóinak képzése, a
GKI-kártyát igénylõk képzése, vizs-
gáztatása. Ez év végéig a személytaxi-
vezetõknek, valamint személygépko-

csis személyszállító gépkocsivezetõk-
nek kötelezõen továbbképzésen kell
részt venniük, ezért a megye minden
városában szervezik számukra a kép-
zést és vizsgáztatást. 

– Természetesen nem álltunk le a
fejlesztéssel, korszerûsítéssel –
mondja Kiss Ferenc. – Épületeinket
folyamatosan felújítjuk, oktatástech-
nikai eszközeinket modernizáljuk,
személygépkocsit, teherautót, autó-
buszt vásároltunk, hogy oktatásunk
színvonalát tovább javítsuk.

Zalaegerszegen és Nagykanizsán
önálló irodával, ügyfélszolgálattal,
korszerû jármûparkkal rendelkeznek,
valamint felkészült oktatói gárda ga-
rantálja az eredményes képzést. Na-
gyon népszerû a társaságnál az e-
learning képzés, amely lehetõvé teszi,

segíti az otthoni egyéni képzést, a
vizsga elõtt pedig személyes konzul-
tációt is biztosítanak.

– Tanfolyamaink folyamatosan in-
dulnak, a részvevõknek pedig a jövõ-
ben is jelentõs kedvezményt adunk,
illetve kihelyezett oktatást és vizsgát
is szervezünk megfelelõ számú je-
lentkezõ esetén – mondta végezetül
Kiss Ferenc ügyvezetõ.

ÚJ KIHÍVÁSOK ELÕTT A VOKSH
SZINTE AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN DOLGOZNAK

– Igazán nincs okunk panaszra – összegez tömören Kiss Fe-
renc, a több mint 25 éves múltra visszatekintõ VOKSH Oktatási
Kft. ügyvezetõje. – A tavalyi évünk egyértelmûen sikeres volt,
több mint kettõezer-hatszázan vizsgáztak nálunk, többségük a
jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt. 



– b. k. –

Egy korábbi adományozás so-
rán spontán jött az ötlet, hogy meg-
hívják a nehéz helyzetben élõ gye-
rekeket egynapos ingyentáborba a
falumúzeumba, amely már jól bejá-
ratott gyerekprogram-kínálattal bír.
A felvetést a múzeum vezetése
azonnal jóváhagyta, s természete-
sen nagy örömmel fogadták az
érintettek is, tájékoztatott az elõz-
ményekrõl Varju András, a Göcseji
Múzeum osztályvezetõje. 

– Elsõ alkalommal van ilyen tá-
bor, láthatóan jól érzik magukat a
gyerekek. Amikor az otthonba jár-
tunk, láttuk, hogy milyen kevés le-
hetõségük van a játékra, illetve,
hogy valószínûleg nem engedhe-
tik meg maguknak a múzeumláto-
gatást. Az itt felhalmozott tudás
azonban õket is megilleti. Ezért
hívtuk meg õket. A skanzennel va-
ló megismerkedés mellett kézmû-
ves-foglalkozásokat, egyszerû né-
pi játékokat és a miliõhöz illõ film-
vetítést kínáltunk – mondta Varju
András. – A közlekedést az otthon
vezetõsége oldotta meg. Szeret-
nénk, ha ennek a kezdeménye-
zésnek folytatása lehetne, akár
több napos táborral is – mondta az
ötletgazda. Hozzátette: az egyéb
táboraik szinte telt házzal mûköd-
tek, a 10 éves múltú kézmûvestá-
bor csak úgy, mint az idén másod-
szor meghirdetett angol tábor. De
népszerûek a tanév során a tema-

tikus napok is, melyekrõl az intéz-
mény honlapján lehet tájékozódni.

Közben a gyerekek Steier Györ-
gyi tanítónõ, egyéb táborok rend-
szeres résztvevõje és Németh Mik-
lós grafikusmûvész, a múzeum
munkatársa irányításával alkottak.
Mozaikképek és állatokat ábrázo-
ló, látványos papírmetszetek ké-

szültek. Majd elõkerültek a gólyalá-
bak, mocsárjárók. De az állatokkal
való ismerkedés is dobogós helyre
került. Ahogy a napot záró „Indul a
bakterház” címû film is.

Teljesült a nap célkitûzése,
azokhoz is eljuttatni az élményt
és a tudást, akiknek ez nehezeb-
ben elérhetõ. Nem mentek haza
üres kézzel a gyerekek, hiszen
egy felhívásnak köszönhetõen
többen ajánlottak fel számukra já-
tékokat. 

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mostani feltárásról általános-

ságban is elmondható, hogy sok
török kor utáni, valamint 20. szá-
zad elejérõl származó tárgy vagy
töredék került elõ. Ezek a doku-
mentumok – bár nem konkrétan ré-
gészeti jelenségek – néprajzi isme-
reteinket bõvíthetik arról, hogy az
újkorban és a modern korban mi-
lyen volt az itt élõk tárgykultúrája. 

Az Egerszegi vár korához és a
régészeti leletekhez visszatérve; az
ásatás vezetõje mutatott egy ki-
sebb méretû ágyúgolyót, ami az
egykori palánkfal környékérõl került

elõ. Simmer Lívia azt mondja, ez az
egy darab ágyúgolyó õket is meg-
lepte, hiszen a várat soha nem ost-

romolták, így biztos, hogy nem be-
lövés következtében került a pa-
lánkfalhoz. A szakemberek azt fel-

tételezik, hogy az itteni vár ágyúgo-
lyó-készletébõl maradhatott hátra.
Az ásatás során ezenkívül közép-
kori kerámiák és kályhacsempék
kerültek eddig elõ, valamint egy
modern kori kút is a felszínre jött.

A leendõ Mindszentyneum terü-
letén zajló régészeti feltárás a
nagyközönség elõtt sem marad ti-
tokban. A Göcseji Múzeum ugyan-
is nyílt napokat hirdet a „láthatatlan
vár” most éppen látható maradvá-
nyai között. Az ásatást vezetõ ré-
gész ezzel kapcsolatban érdeklõ-

désünkre elmondta: a közel 900
négyzetméteres területen zajló
munka elég látványos ahhoz, hogy

az érdeklõdõknek egy kis idegen-
vezetést tartsanak. Annál is in-
kább, mert a tapasztalatok szerint
a belvárosi ásatásokra mindig so-

kan kíváncsiak. A nyílt napokra
szerdánként és szombatonként ke-
rül sor. Az elõbbi alkalomra a diá-
kokat várják elõre egyeztett idõ-
pontban, szombatonként 10–11
óra között pedig bárki részt vehet a
„várkörút” sétán, melyen a feltárás
legfrissebb eredményeirõl számol-
nak be a Göcseji Múzeum régé-
szei.

ÁGYÚGOLYÓ ÉS ÚJABB CÖLÖPSOR
ZAJLIK AZ ÁSATÁS A NÉHAI VÁR TERÜLETÉN

– pet –

A 2017/18-as szezonban hat
nagyszínpadi bemutatóval készül
a zalaegerszegi teátrum. Elsõként
egy vígjáték, a Család ellen nincs
orvosság (Ray Cooney) kerül
színre, Besenczi Árpád rendezé-
sében. A bemutató október 7-én
lesz.

Október 20-án aztán debütál a
világ egyik legnépszerûbb musi-
cal-je, az Evita (Andrew Lloyd
Webber–Tim Rice). Eva Perón ar-
gentin színésznõ, majd népszerû
politikusfeleség életét felelevenítõ
zenés mûvet Böhm György rende-
zi. Az igazgató szerint a musical
színpadra állítása nagy kihívás és
komoly munka lesz. Sok külsõs
szereplõvel dolgoznak majd
együtt, a zenét pedig egy komplett
zenekar szolgáltatja élõben. A di-

rektor ezért azt kérte a társulat
tagjaitól, hogy mindenki próbáljon
maximálisan helytállni a saját terü-
letén, és segítsék egymás munká-
ját.

A 2017-es esztendõben mûsor-
ra kerül még egy Mikszáth-mû is.
A Szent Péter esernyõje címû víg-
játékot Moravetz Levente rendezi.
2018-ban pedig a Caligula helytar-
tójával, Az ügynök halálával és
egy másik népszerû, ám hazai
musical-lel, a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról címû
Déry–Pós–Presszer–Adamis mû-
vel folytatódik az évad. Természe-
tesen továbbra is lesz Tantermi
deszka és új ifjúsági elõadások is
készülnek (Tanár Úr kérem, Pán
Péter).

A Hevesi Sándor Színház idén
35 esztendõs; a jeles alkalomból
egy évadnyitó és egy évadzáró

tárlatot rendeznek a Mûhelyház
két oszlopos tagjának – Bischof
Sándor alapítónak és Tóth Zoltán-
nak – a festményeibõl. 

Az igazgató a további tervekkel
kapcsolatban elmondta: szeptem-
ber 6-án a Vidéki Színházak Fesz-
tiváljára utazik a társulat az Ötödik
pecséttel. Az idei évadban szín-
padra állítanak egy stúdiódarabot
is a Vihar kapujában címmel,
ezenkívül írók, dramaturgok, szín-
házi szakemberek részvételével
ismét sor kerül egy nyílt fórumra.

A társulati ülés további részé-
ben törzsgárda oklevélben része-
sültek azok, akik öt, tíz, tizenöt,
húsz, harminc vagy harmincöt éve
rendelkeznek folyamatos közalkal-
mazotti jogviszonnyal. Oklevelet
vehetett át többek között Lõrinc
Nikol és Magyar Cecília színé-
szek, akik 10 éve tagjai a társulat-
nak, valamint Fitos Ferenc, Nagy
Ferenc, Rákosa Tibor, Székely Ti-
bor, Szõke Julianna alapítók, akik
immár 35 éve dolgoznak a szín-
házban.

EVITA ÉS KÉPZELT RIPORT
ÉVADNYITÓ ÜLÉS A 35 ÉVES SZÍNHÁZBAN

A színpad még üres, meg kell tölteni élettel. Az idei évad legna-
gyobb kihívása minden bizonnyal az Evita lesz – fogalmazott
elöljáróban dr. Besenczi Árpád igazgató, a Hevesi Sándor Szín-
ház évadnyitó társulati ülésén.

– pet –

A próbák már augusztus végén
elkezdõdtek: az elsõ elõadás egy
igazi klasszikus, mégpedig a Jan-
csi és Juliska lesz, melyet szep-
tember 23-án mutatnak be. A
Grimm testvérek máig népszerû
meséjét Pallai Mara alkalmazta
bábszínpadra, a rendezõ pedig
Tengely Gábor lesz.

Szûcs István az évadnyitó ülés
keretében mutatta be a társulat két
új tagját, Berta Csongor és Ritz Ár-
min személyében, akik nemrég
végeztek az Újvidéki Mûvészeti
Akadémián. A két fiatal színész
mostantól a Griff csapatát erõsíti.

Az igazgató szerint a tavalyi-
hoz hasonlóan „húzós” õsz elé
néznek, hiszen egymást követik a
próbák és a bemutatók. Év végéig
mûsorra kerül a Pöttöm Panna, A
3 emeletes mesekönyv és A fiú,
akit Karácsonynak hívtak címû
mese. A bábszínházban ebben az
évadban is lehet óvodás-, iskolás-
és úgynevezett vándorbérletet
váltani. Folytatódik az Aprók szín-
háza, vagyis a legkisebbeknek
szóló babaszínház is. Mûsoron

marad a Pötty és a Piroskaland. A
tervek szerint pedig Nyelvöltögetõ
címmel új produkcióra is sor ke-
rült.

A direktor a babaszínházzal
kapcsolatban azt is elárulta: több
hazai és külföldi fesztiválon is nép-
szerû volt a két babaszínházi pro-
dukciójuk. Október 22-én pedig
hét fõvel Tajvanra utaznak, ahol
egy konferencián szintén ezt a
bábszínházi mûfajt népszerûsítik;
elõadásokkal és workshopokkal
tarkítva a prezentációt. A tíznapos
konferenciára egész Ázsiából ér-
keznek majd szakemberek. 

Az óvodásoknak, iskolásoknak
szóló elõadások közül is felfigyelt

néhányra a szakma. A Lenka és
Palkó szeptember közepén a sza-
badkai Nemzetközi Gyermekszín-
házi Fesztiválra megy, a Szépen
szóló babukamadarat pedig a fõ-
városban megrendezésre kerülõ
Marcibányi téri Országos Gyer-
mekszínházi Szemlén is láthatja a
közönség.

Az évad egyik érdekessége
lesz továbbá, hogy a most készülõ
Ide-oda mese címû darabot egy
workshop keretében dolgozza ki
teljesen a társulat, amihez min-
denki hozzáteheti a maga ötleteit.

Az évadnyitó ülésen részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ is, aki úgy látja, hogy a Griff
társulata fontos, értékteremtõ
munkát végez. Szeretné, ha minél
több vidéki településre is eljuthat-
nának az izgalmas és szórakozta-
tó elõadások.

ZALAEGERSZEGEN

A SALVO BÚTORÁRUHÁZ

MELLETT, A TESCÓVAL

SZEMBEN

175 M2 HELYISÉG KIADÓ,
üzletnek és irodának

is alkalmas.

ELÉRHETÕSÉG:
30/959-4981

A JANCSI ÉS JULISKÁVAL KEZDENEK
A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN IS MEGKEZDÕDÖTT A MUNKA

Hat új elõadással, valamint két frissen végzett és leszerzõdte-
tett bábszínésszel kezdi a 2017/18-as évadot a zalaegerszegi Griff
Bábszínház. A részletekrõl az évadnyitó társulati ülésen Szûcs
István igazgató számolt be.

AJÁNDÉKNAP A SKANZENBEN

Simmer Lívia ásatásvezetõ régész

A megtalált ágyúgolyó

Rendhagyó, de a fogadtatás alapján talán hagyományteremtõ
egynapos ajándékprogramra várták a skanzenbe a Családok Át-
menti Otthonában lakó gyerekeket.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

OKJ-s tanfolyam indul
Zalaegerszegen

szeptember 9-én.
06-30/948-2646
www.vokk.hu

Engedély szám: E-000160/2014/A001



A tankönyvek jelentõs része
még a szeptemberi becsenge-
tés elõtt megérkezett az oktatá-
si intézményekbe, melyrõl az
Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának oktatásért felelõs állam-
titkára tartott sajtótájékoztatót
augusztus 25-én a Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumban.

– AL –

Palkovics László elmondta, a
12,7 millióból már csak kétszáz-
ezer vár kiszállításra augusztus

31-ig, a fennmaradt menynyiség
pedig abból adódik, hogy felújítás
és egyéb okok miatt néhány in-
tézmény a hónap végi kiszállítást
kérte. Az intézmények augusztus
21-ével pótrendelést adhattak le,

így minden adott arra, hogy a
tankönyvek mindenhova megér-
kezzenek az iskolakezdésre. Az
államtitkár külön kiemelte, hogy
ebben a tanévben az 1,2 millió
tanulóból több mint 1,1 millióan

ingyen kapják meg a tankönyve-
ket.

Mint mondta, az iskolák megújí-
tására szolgáló projektek szem-
pontjából sajátos év kezdõdik, hi-
szen csak az EFOP keretébõl 270

milliárd forintot fordítanak majd az
állami, egyházi és magán fenntar-
tású intézmények fejlesztésére.
Ebbõl 130 milliárd forint jut infra-
strukturális beruházásokra, vagyis
felújításokra, új iskolák építésére.

Hamarosan kihirdetik az állami is-
kolák számára kiírt 60 plusz 30
milliárd forintos keretösszegû pá-
lyázatok eredményeit, melybõl is-
kolaépületek bõvítése és korsze-
rûsítése valósulhat meg. Folytató-

dik a tanterem- és tanuszoda-fej-
lesztési program is. Eddig 25 léte-
sítményt adtak át és további 40
építése zajlik még, melyek átadá-
sa a közeljövõben megtörténik.

Palkovics László továbbá el-

mondta, következõ ütemként
szeptembertõl átlagosan 3,4 szá-
zalékkal növekszik a pedagógu-
sok jövedelme. A szakszervezetek
felvetése alapján idén azonban az
iskolaigazgatók differenciált bér-
emelést tudnak végrehajtani a tel-
jesítmények alapján. Az iskola-
igazgatók dönthetnek úgy, hogy
mindenki megkapja a béremelés
összegét, de határozhatnak arról
is, hogy valamilyen módon diffe-
renciálják azt – jelezte Palkovics
László.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a sajtótájé-
koztatónak helyet adó gimnáziumot
mutatta be. Elmondta, õsszel 160
gyermek kezdi meg itt a tanulmá-
nyait, akik több mint kétszeres túlje-
lentkezés mellett nyertek felvételt
az intézménybe. A 850 tanulóval
rendelkezõ gimnáziumban öt nyel-
vet – angol, német, francia, olasz
és orosz – tanítanak. Kiemelte,
hogy a Zrínyi-gimnázium, a Mun-
kácsy-szakiskola, Ganz-szakgim-
názium valamint a Kölcsey-gimná-
zium összefogásában emelt szintû
informatika- és matematikaoktatás
is zajlik, ami az épülõ tesztpálya le-
endõ szakembereinek tekintetében
jelent elõképzést.

6 Városháza

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ meg-

vásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telkeket:

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

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

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

Hely
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

ELADÁSI ÁR

Fizetendõ bánatpénz
összege

15%-os
kedvezménnyel

1 gyermek
esetén

30%-os
kedvezménnyel

2 gyermek
esetén

50%-os
kedvezménnyel

3 vagy több
gyermek esetén

2. Cseresznyésszeri utca 8.

1825 718 3.351.848 Ft 2.760.345 Ft 1.971.675 Ft kedvezményes ár 10%-a

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2 1.173 3.493.663 Ft 2.877.134 Ft 2.055.096 Ft kedvezményes ár 10%-a

Az V. sz. házi gyermekorvosi
körzethez (Zalaegerszeg, Kini-
zsi 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 várha-
tóan 2017. október 31-ig Zala-
egerszeg, Botfy L. u. 1. szám
alatti rendelõben (központi
ügyelet, gyermekambulancia)
végzi.
– Az 5. és 6. sz. védõnõi kör-

zetek gondozottjai részére (Zala-
egerszeg, Kinizsi u. 105.) az
önálló védõnõi tanácsadást Si-
mon Lászlóné és Nagyváradi
Szilvia területi védõnõk Zala-
egerszeg, Botfy L. u. 1. szám
alatti helyszínen (központi ügye-
let, emeleti rendelõ) nyújtják.

Értesítjük egyben a városlakó-
kat, 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 sze-
rint folytatják:
– Az I. sz. házi gyermekorvo-

si 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 ta-
nácsadást Oroszné Némethy
Ágota és Szteblák Tiborné terü-
leti védõnõk Zalaegerszeg, Ola
u. 12. szám alatti védõnõi tanács-
adóban nyújtják gondozottjaik ré-
szére.
– 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. Mada-
rász Zsuzsanna háziorvos Zala-
egerszeg, Ola u. 12. szám alatti
rendelõben látja el.
– A XI. sz. felnõtt háziorvosi

körzethez tartozók ellátását dr.
Percs Erika háziorvos Zalaeger-
szeg, Köztársaság u. 55/A. szám
alatti orvosi rendelõben végzi.
– A XIX. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozók ellátását dr.
Gál Erika háziorvos Zalaeger-
szeg, Köztársaság u. 55/A. szám
alatti orvosi rendelõben végzi.
– A XIII. sz. felnõtt háziorvosi
körzethez tartozók ellátását dr.
Varga Bernadett háziorvos Zala-
egerszeg, 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 lakos-
ságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele
elõtt – a váratlan kellemetlensé-
gek elkerülése érdekében – a ko-
rábban megszokott telefonszá-
mokon, vagy a helyszínen kifüg-
gesztett tájékoztató alapján az
esetleges változásokról tájéko-
zódjanak.

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 gyermekor-
vosi rendelõ, valamint védõnõi tanácsadó felújítása elkezdõdött. Az egészségügyi szolgáltatások
helyszíne ezért 2017. augusztus 1-tõl, elõreláthatólag 2017. október 31-ig tervezett felújítási mun-
kák idõtartamára az alábbiak szerint változik:

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

– ZALAEGERSZEG

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
PÁLYAMUNKÁS, KARBANTARTÓ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:
• A létesítményhez tartozó sportpályák gondozása, karbantartási

feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakmunkás végzettség,
• B-kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Pályamunkás vagy hasonló munkakörben szerzett szakmai ta-

pasztalat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
• A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölt-

hetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schneider
Orsolya gazd. vezetõ nyújt, a +3692314090-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bodrogi Csaba intézményvezetõ részére a

fenyvesi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

ISKOLAKEZDÉSRE MEGÉRKEZNEK A TANKÖNYVEK
A NAGY TÖBBSÉG INGYEN JUT HOZZÁ

Szeptember közepén olyan intézmények nyitják
meg a nagyközönség elõtt a kapuikat országszerte,
melyek a nyilvánosság elõl egész évben rejtve van-
nak, olyan raktárak mélyére kukkanthatnak be,
ahova földi halandók egyébként be nem tehetik a
lábukat, s olyan kulisszatitkokat ismerhetnek meg,
amelyeket az év többi napján mélységes titoktartás
övez. Múzeumok, középületek, mûemlékek, temp-
lomok és fürdõk várják szeptember 16–17-én vidé-
ken és a fõvárosban a látogatókat épületvezetések-
kel és más érdekességekkel, hogy megismerhes-
sék azokat úgy, ahogy máskor soha. 

A Göcseji Múzeum szeptember 16-án (szomba-
ton) 11.00 és 15.00 órakor ingyenes belépéssel és
tárlatvezetéssel várja az érdeklõdõket.

A Göcseji Falumúzeumba szeptember 16–17-én
(szombaton és vasárnap) díjtalan a belépés, tárlat-
vezetést pedig 14.00 és 16.00 órakor tartanak.

HAGYJA, HOGY ÖN ELÕTT IS KINYÍLJON
A TITKOK KAPUJA!

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK AZ ÁTERESZ ÁTÉPÍTÉSE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a kivi-
telezõ HYDROCOMP Kft. ezúton értesíti a lakosságot, hogy ha-
marosan befejezõdnek Zalaegerszegen, a Bíró Máron utcai
vasúti átjárónál zajló átereszátépítési munkálatok, és fokozato-
san visszaáll a közlekedési rend. 

2017. szeptember 2-tõl, szombattól, a fénysorompó visszakap-
csolását követõen, a gyalogosok már birtokba vehetik az átjárót,
szeptember 4-tõl, hétfõtõl pedig már a gépjármûvel közlekedõk is
használhatják a vasúti átjárót. A szeptember 4-vel kezdõdõ héten
még dolgoznak a helyszínen a szakemberek – marásra és kopóré-
teg-aszfaltozásra kerül sor –, ám ezt már a forgalom fenntartása
mellett teszik. 

Az átépítéssel együtt járó közlekedési nehézségekért köszönjük
megértésüket és türelmüket!

A zalaegerszegi atlétikai pálya felújításával kapcsolatban, eloszlatva a tévhiteket, szeretnénk
tájékoztatni a lakosságot a felújítás jelenlegi állásáról. 

Az atlétikai pálya felbontását követõen felmerült, hogy nem megfelelõ az alépítmény teherbírása. Az
alépítmény pótlását, megerõsítését célzó munkálatok a korábban megjelölt befejezési határidõ módosí-
tását tették szükségessé. A kivitelezést érintõ egyéb módosítás nem történt, a felújítás mûszaki tartal-
ma egyebekben nem változott.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy minõségi és a mai kor igényeinek
megfelelõ színvonalú pálya szolgálhassa a sportot szeretõ, sportolni vágyó nagyközönséget, valamint a
Zalaegerszegi Atlétikai Club sportolóit. Bízunk benne, hogy a pálya avatását követõen mind többen
használják majd az egészséges életmód jegyében.

A felújított atlétikai pálya ünnepélyes avatásának idõpontja 2017. október 5. (csütörtök) 9 óra.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI



A nemzeti válogatott tagjaként
elsõ alkalommal rajthoz álló spor-
toló 14 nemzet képviselõi között
három egyéni versenyszámban in-
dult. A program a rövid távú ver-
sennyel indult, lapos terepen,
gyors, sok ellenõrzõ ponttal tûzdelt
pályát kellett teljesítenie. Ebben a
versenyszámban szerepelt a leg-
jobban, mindössze 1:55 perces
hátránnyal az elõkelõ 10. helyen
végzett. Az Eb a középtávval (17
km) folytatódott, ahol a terepet a
sûrû úthálózat adta útvonalválasz-
tási lehetõségek mellett a lapos és
gyors terep jellemezte. Az erõs
mezõnyben a 14. helyen ért célba.
A hosszú távon viszont kevés tájé-
kozódási képességet igénylõ, egy-
szerû, gyors pályán (39 km) állt
rajthoz, s a 21. helyen végzett.

– Az elsõ két versenyen nagyon
jól éreztem magam – értékelt Fe-

kete Ágoston. – Világszínvonalú
pályákon versenyezhettem. A leg-
jobban a középtáv ment, ahol szin-
te mindent ki tudtam magamból
hozni. A sprintre pedig a legjobb el-
ért eredményem miatt emlékszem
majd szívesen vissza. A hosszú
táv olyan volt, amilyen, talán éle-
tem egyik legmonotonabb tájbrin-
gapályáján versenyezhettem.

*
A tájfutás másik szakágában, a

Trail-O-ban idén világbajnokságon
állhatott rajthoz Fehér Ferenc, a
ZTC edzõ-versenyzõje. Az ezúttal
az ötödik világversenyén induló
sportoló a Litvániában, Birstonas
térségében 4 földrész, 25 országá-
nak 128 versenyzõje között az
Open kategóriában ölthette magá-
ra a címeres mezt. Az elsõ ver-
senynapon a TempO (gyorsasági)
számot bonyolították le, mégpedig

egy nap alatt: délelõtt selejtezõ,
délután döntõ. Fehér Ferenc kevés
hibája ellenére sem került a legjob-
bak közé. A PreO (precíziós tájfu-
tás) verseny elsõ napja vegyesen
nyílt és erdõs terepen, a második
napja nyílt, de növényzeti objektu-
mokkal sûrûn megszórt területen
volt. Mivel az elsõ napon 21, a má-
sodikon pedig 28 pontból állt a pá-
lya, ezért a második napon jobban
szereplõk kerültek elõrébb az ös-
szetettben, ahol Fehér Ferenc 46.
és 47. helye összesítésben a 48.
helyet jelentette számára. 

– A tavalyi Eb után bizakodó
voltam, jobb eredményt vártam
magamtól. A TempO nagyon jól
ment, de lassú voltam, míg a
PreO-n alapvetõ hibákat követtem
el és az szintidõ is szorított. Az el-
sõdlegesen technikai, tájékozódá-
si képességeket igénylõ szakág-
ban itthon kevés verseny van,
ezért a felkészüléshez külföldi via-
dalokat kell felvállalni a továbblé-
péshez.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hangsúlyozta, az
elmúlt idényben ZTE férfi kosár-
labdázói a megszerzett bronz-
éremmel remek szezont zártak az
élvonalban. A sikeres szereplés-
hez nagyban hozzájárult a
Zalakerámia Zrt. támogatása is. A
névadó szponzor a legnehezebb
és a legszebb idõkben is kitartott a
ZTE mellett, ami mindenképpen
dicséretes. A felek elégedettek
egymással, ennek köszönhetõen
a társaság most három évre köte-
lezi el magát.

Dr. Jaramani Rafik tömören egy
házassághoz hasonlította a ZTE-
vel eltöltött 10 évet. Elmondta,
hosszú távra terveznek, ezért is
egyeztek meg hároméves szerzõ-
désben.

Dr. Gyimesi Endre, a klub tár-
sadalmi elnöke elmondta, hogy a
tárgyalások a felek között baráti
légkörben zajlottak, mindkét fél
számára elfogadható feltételekkel

született meg a megállapodás. A
szponzori szerzõdés biztosítja,
hogy a Zalakerámia ZTE biztos
anyagi lábakon álljon.

Stárics Kornél, a ZTE ügyve-
zetõje köszönetet mondott az ön-

kormányzat és a Zalakerámia Zrt.
vezetésének az anyagi segítsé-
gért. Elmondta, hogy a szponzori
támogatás egy alap- és egy ered-
ményességi támogatásból áll
össze.

A sajtótájékoztató végén dr.
Jaramani Rafik és Stárics Kornél
aláírták a megállapodást.
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–SalgÓzd TK 7:1 (3489-3209)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
BKV Elõre–ZTE ZÁÉV 3:5 (3199-3307)

Szuperligás nõi tekemérkõzés. Budapest.
Békéscsaba 1912 Elõre–ZTE FC 0-3 (0-2)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Békéscsaba.
Kõbányáért FNLA–ZTE FC 1-2 (0-0)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Budapest.
Dunaharaszti MTK–Tarr Andráshida SC 3-0 (1-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Dunaharaszti.

Kaposi Transport Csács-NSE–Semjénháza SE 3-1 (3-1)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.

Tanfolyamok a KISOSZ-nál:

• Vendéglátó eladó (OKJ3481105),
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (OKJ3134105),
• Boltvezetõ (OKJ3534101),
• Diétás szakács (OKJ3481103)

ÉRDEKLÕDNI:
KISOSZ, tel: 06/30-3486467, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

nysz: E-000195/2014/A013,A015,A0003,A021

– Milyen állapotban érkeztek
meg a légiósok?

– Fizikálisan rendben vannak,
talán a horvát centernek van
kondicionális téren egy kis lemara-
dása, egy-két hét, s õ is rendben
lesz – hangoztatta Bencze Tamás.

– Mik az elsõ benyomásai a
légiósokról?

– A már említett horvát játékos
meghatározó lesz a posztján. A két
amerikai hátvédnek újak a dolgok,
amit mi gyakorolunk. A figyelem-
mel, az akarattal nincsen gond.
Nyilván alkalmazkodniuk kell a
ZTE játékához. Az amerikai cen-
terrõl látszik, hogy gyors, atlétikus,
jól védekezik. Neki alkalmazkodnia
kell az európai kosárlabdához is. 

– A két amerikai légiós pró-
bázik. Ha nem válnak be, újak
jönnek?

– Hosszú ideig néztük õket, re-
mélem, nem fogtunk mellé. Ha
mégsem válnak be, akkor nyilván
újak jönnek, de igazán jó játékos
már egyre kevesebb lesz a piacon. 

– Milyen a felkészülés mene-
te, már a labdáé a fõszerep?

– Nem egészen, még heti há-
rom erõnléti tréning is szerepel a
programban. A késõbbiekben ez a
szám kettõre csökken, ami a baj-
nokság során végig megmarad. 

– A csapatok zöménél kiala-
kult a játékoskeret. Lehet, hogy
kicsit korai beszélni róla, de az

alapcél a bronzérem után a leg-
jobb nyolc közé kerülés?

– A tavalyi bronzérem után a
nyolc közé kerülés alapcél lehet,
de valóban korai errõl beszélni. A
bajnokságból lezajlik az alapsza-
kasz elsõ fele, akkor lehet igazán
tisztán látni. A jobb eredmény egy-
más elleni gyõzelmek különbsé-
gén is múlhat. Ez tavaly a Kapos-
várral szemben döntõ volt. Elég ki-
egyenlített mezõny várható az idei
bajnokságban is. 

– A kosárportálok a Jászbe-
rényt és a MAFC-ot sajnálják le,
hogy ott még egyáltalán nincse-
nek légiósok, vagy kevesen
vannak. Nem lesz esélyük a jó
szereplésre?

– Korainak tartom a csapato-
kat lesajnálni. Minket két év során
sajnálgattak, és jól szerepeltünk.
Nem bánnám, ha idén is lebe-
csülnék a ZTE-t, és kijönne ismét
egy jó eredmény. Az idei szezo-
nunk sem lesz könnyû, hat játé-
kost kell beépíteni. Tehát új lesz a
csapatunk. Tavaly a szezon ele-
jén kicsit döcögtünk. Bizakodom,
hogy idén hamarabb összerázó-
dunk.

FELKÉSZÜLÉS KÖZBEN A ZALAKERÁMIA ZTE-NÉL
A VEZETÕEDZÕ NEM BÁNNÁ, HA IDÉN IS LESAJNÁLNÁK CSAPATÁT

Javában készül a 2017–2018-as szezonra a Zalakerámia ZTE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata.  A légiósok is megérkeztek, így
teljes létszámmal gyakorolhat Bencze Tamás vezetõedzõ.

HÁROM ÉVRE KÖTELEZTE EL MAGÁT A ZALAKERÁMIA ZRT.
A városházán sajtótájékoztató keretében írták alá az újabb név-

adó szponzori szerzõdést a Zalakerámia Zrt. és a ZTE KK vezetõi.

– Hosszú ideig úsztam, amikor
azt abbahagytam, rögtön kapcso-
latba kerültem a tekével, ugyanis
édesapám a sportágban edzõskö-
dött – emlékezett a kezdetre Ne-
mes-Juhász Gabriella. – Õ bizta-
tott, próbáljam ki a tekét, ez 1989
nyarán megtörtént.

– Melyik csapatnál ismerke-
dett meg a tekével?

– 1997-ben a Ferencvárosnál,
majd Németországba igazoltam,
két évet a Bambergben játszot-
tam, aztán ismét a Ferencváros
következett. Onnan újra külföld,
Ausztria következett. 2005-ben
igazoltam a „szomszédba”. Onnan
kerültem most a ZTE ZÁÉV-hez.

– Milyen eredményeket ért el
pályafutása során?

– Egyéniben ifjúsági és hatszo-
ros felnõtt világbajnok vagyok. Hat
felnõtt vb ezüstérmem is van, és

680 fás egyéni csúcsomra is büsz-
ke vagyok.

– Az osztrák légiós évek után
miért döntött úgy, hogy hazatér?

– Döntõ volt, hogy van egy hat-
éves kislányom, aki nemsokára is-

kolába megy. Jött velem minden
hazai mérkõzésre, sok volt neki
már az utazásból. Fárasztó volt
számára, így döntöttem, hogy elég
volt a légióséletbõl. Kézenfekvõ
volt, hogy a ZTE ZÁÉV-et válasz-
tom. Apa és anya egerszegi csa-
patban játszik tovább. 

– Gondolom, jól ismeri a ZTE
ZÁÉV-et?

– Természetesen ismerem a lá-
nyokat, úgy érzem, nem lesz gond
a beilleszkedéssel. Jó csapat a
ZTE ZÁÉV. 

– Érkezésével a zalai csapat
nagyobb harcban lehet a bajnoki
címért a Rákoshegy csapatával?

– Nagyon bízom benne, hogy si-
kerülhet az aranyérem, tudok olyan
szintet hozni, hogy játékommal
hozzájárulhatok a ZTE ZÁÉV sike-
réhez. Legnagyobb ellenlábasunk
gyengült a nyáron, egyik legjobb-
juk, Méhész Anita külföldre igazolt.

– Egyéni céljai a klubnál?
– Szeretnék a csapat erõssé-

gévé válni, jó átlagot produkálva a
társakkal együtt megszerezni a
bajnoki címet.

ELÉG VOLT A LÉGIÓSÉLETBÕL
TEKÉS CSALÁDBÓL ÉRKEZETT NEMES-JUHÁSZ GABRIELLA

A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás csapatának záró bankettjén jelen-
tették be, hogy a csapat leigazolta Nemes-Juhász Gabriellát. A
válogatott játékos ausztriai légióskodás után lett a zalaiak játéko-
sa. Mellesleg Nemes Attilának, a ZTK FMVas szintén válogatott
játékosának a felesége. 

EGERSZEGI TÁJFUTÓK VILÁGVERSENYEKEN
NEM KELLETT SZÉGYENKEZNIÜK

A TRIÓ Egerszeg ZTC két tájfutója szakági világversenyen vett
részt. Fekete Ágoston hazai és osztrák megmérettetéseken ké-
szült a tájkerékpár junior Európa-bajnokságra, melyet a francia-
országi Orléansban és térségében rendeztek meg.



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

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

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c

Nyitvatartás:

H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2017. szeptember 28. Kék zsák: 2017. szeptember 29.

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!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
Vitaminok, étrend-kiegészítõk
Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
Illóolajok, kézmûvesszappanok
Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek

Vetõmagok

Növényvédõ szerek

Borászati anyagok

Kerti szerszámok

Üveg- és mûanyagáruk

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

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS

ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

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 Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00


