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STABIL GAZDÁLKODÁS
ÚJABB HÁROM BERUHÁZÁS KAPOTT ZÖLD UTAT

 Jó hangulatú, szakmai vitákkal tarkított közgyûlésen vagyunk
túl – jellemezte az elõzõ napi testületi ülést hagyományos sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester, aki a legfontosabb
döntésekrõl és aktuális témákról számolt be.
– V. Zs. –

 Megkezdték a dinamikus pálya aszfaltozását a jármûipari tesztpályán, melynek
megtekintésére invitálta a
sajtó munkatársait Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos.
– AL –
Elmondta, a 300 méter átmérõjû dinamikus pálya a talajrétegezés elvégzése után 80 méteres kavicságyat kapott. Erre kerül rá most az aszfalt, és még két
kopóréteg. A vízszintes felületen
mindössze egy centiméteres az
esés, amit azért alakítottak így,
hogy az esõvíz lefolyjon róla.
Egy speciális, 9 méteres szélességû aszfaltozógéppel naponta
800 tonnát dolgoznak be. A munkát szeptember végére szeretnék
befejezni. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen három épület építését is
megkezdik, melyek jövõ tavaszra készülnek el. Ugyancsak megkezdõdött a tesztpálya északnyugati részén a Smart City miniváros kialakításának talaj-elõkészítési munkálatai is, ahol az
autónom jármûveket tesztelik
majd.

Döntött a közgyûlés a 2017 harmadik negyedévi költségvetési rendelet módosításáról, melyre azért
volt szükség, mert új tételek érkeztek a város számlájára. Az alsóerdei sport- és szabadidõpark kialakítására 739 millió forint állami támogatás jött, valamint a Magyar Atlétikai Szövetségtõl az eddigi 125 millióhoz érkezett még 10 millió forint
a rekortánpálya felújítására. A felújított pálya ünnepélyes átadására
várhatóan október 5-én kerül sor.

LUTHER MÁRTON EMLÉKÉRE
KÖZÖSSÉGI TÉR LESZ AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM MELLETT

 Már az öntödében van a város legújabb köztéri alkotása, mely
a reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Mártonnak állít
emléket. A szobrot október 28-án avatják fel hivatalosan, az evangélikus templom mellett kialakított kis téren.
– pP –
A reformáció szellemi atyjának
alakját Farkas Ferenc szobrászmûvész mintázta meg az önkormányzat felkérésére. A szobor
bronzból készül, a kétméteres,
embernagyságú figura egy lépcsõt idézõ posztamensrõl „lép le”
a járókelõk közé. Kezében a Bibliát tartja. A szobrászmûvész érdeklõdésünkre elmondta: dinamikus mûrõl van szó, hiszen Luther
egy tevõleges folyamatban, a
szentírás doktoraként, magyarázójaként kerül bemutatásra. Öltö-
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zéke a korabeli viseletet idézi;
hosszú kabátot, csizmát, sapkát
visel.
Cél volt az is, hogy a szobor ne
magas, hanem alacsony posztamensre kerüljön, ezzel is azt jelezve; Luther közülünk való, nem magasodik az emberek fölé.
A szobrászmûvész az alak
megmintázása elõtt tanulmányozta a korábbi Luther-ábrázolásokat, valamint áttekintette a
lelkész életrajzát is. Rengeteg
grafikát, metszetet, festményt nézett meg, hogy hitelesen tudja
ábrázolni a reformáció szülõaty-

ját. Azonban a rajzok nagyon különbözõ módon ábrázolták Luthert, ezért végül Lucas Cranach
egyik ismert portréját vette alapul. Nemcsak azért, mert õ volt a
reformáció korának egyik legismertebb német festõmûvésze,
hanem mert közeli barátságban
volt Luther Mártonnal, sõt keresztszülõséget is vállaltak egymás gyerekeinek.
A szobor október végén kerül
az evangélikus templom keleti oldalára, ahol a város egy hangulatos teret is kialakít. Ez közösségi
térként, ünnepségek helyszíneként is funkcionálna; alkalmanként
40–50 fõ befogadására lesz képes. A szobor elhelyezésérõl és a
tér kialakításáról a szeptember 14i közgyûlés döntött.

Újabb TOP-források is megjelentek
a költségvetésben, melynek a fõösszege így 27 milliárd 223 millió
forintra alakult. Az elsõ féléves gazdálkodás „biztos lábakon áll, stabil”
– jegyezte meg a polgármester.
Szólt arról, hogy a bevételi oldal
miért haladja meg a kiadási oldalt.
Ennek oka, hogy a TOP-program
és a Modern Városok Program keretében érkeznek a források,
ugyanakkor a lehívott összegek felhasználása (terveztetés, engedélyeztetés, közbeszerzés) hosszadalmas folyamat, hónapokat vesz

igénybe, így nem szerepelhet még
a költségvetés kiadási oldalán.
Tájékoztatót kapott a testület a
zalaegerszegi felsõoktatási intézmények helyzetérõl, az aktuális
fejlesztésekrõl. Balaicz Zoltán elmondta, a három intézményben
346 elsõéves kezdi meg tanulmányait, ami azért is örvendetes,
mert nem csökkent a létszám úgy,
mint más városok hasonló intézményeiben. Felújításra, kutatásfejlesztésre, különbözõ programok
indítására 4,4 milliárd forint áll rendelkezésre. További pályázatok elbírálása is folyamatban van,
amennyiben ezek is sikeresek
lesznek, több mint ötmilliárdos fejlesztés valósulhat meg.
A TOP-program keretében az
északi ipari parkban számos infrastrukturális fejlesztés valósulhat
meg 2020-ig, mintegy 2,5 milliárd
forintból. Így az ipari park vízellátása, útépítés (kelet–nyugati és
észak–déli feltáró utak), két körforgalom kiépítése, közvilágítás (az
észak–déli feltáró úton és a 76-os
fõúton kialakítandó körforgalom
mentén tervezik), gáz- és villanycsatlakozás, csapadékvíz- és
szennyvízcsatorna-kiépítés történik a következõ években.
2018-ban kezdõdhet a 162 férõhelyes munkásszálló felújítása,
mintegy 600 millió forintos beruházással, melyhez 360 millió az állami támogatás. Döntés született arról, hogy jövõre is csatlakozik Zalaegerszeg a Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A város ehhez 7 millió forintos keretösszeget biztosít.
Újabb három beruházás
kapott zöld utat. A Magyar
Közlönyben megjelent az
uszodaépítést, a logisztikai
központot és konténerterminált, valamint a közösségi
közlekedés fejlesztését célzó
kormányhatározat.
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Közélet

FÓKUSZBAN A CSALÁD ÉS A NÕ PICK TO LIGHT, AZ OKOSLABOR
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG – ÁTADÁSSAL

VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL KÉSZÜLNEK A CIVILEK

 Négy szervezet soron következõ programjairól tartottak sajtótájékoztatót a Civil Házban. A Tiszta Forrás Egyesület, a Zalaegerszegi Nõi Szalon, a Zalaegerszeg Barátai Egyesület és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület õszi-téli rendezvényeit
Balaicz Zoltánné, Bognárné Bengõ Hajnalka és Czotter Csabáné
ismertette.
– pet –

Kórház akciót. Ez egy olyan játékos, ismeretterjesztõ program, ahol
Czotter Csabáné, a Tiszta For- budapesti orvostanhallgatók segítrás Egyesület elnöke elmondta: a ségével pillanthatnak be a gyereCsaládi Értéktár projektnek kö- kek a rendelés és a gyógyítás fo-

Czotter Csabáné, Balaicz Zoltánné, Bognárné Bengõ Hajnalka

Adventi kézfogás akcióra kerül
sor, melynek révén tehetséges
diákokat jutalmaznak meg különféle ajándékokkal.
A Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesület két nagy projektjét
Bognárné Bengõ Hajnalka szakmai vezetõ ismertette. Elhangzott: a Közösség, önkéntesség,
szemléletformálás (KÖSZ) nevet
viselõ program egyik célja az önkéntességre való hajlandóság növelése a kisközösségekben. Különféle klubfoglalkozások keretében népszerûsítik például az önkéntes munkát, a generációk közötti hatékonyabb együttmûködést, valamint a családok összetartozását.
A Ládafia projekt célja pedig,
hogy javuljon a családhoz, gyermekekhez, gyermekvállaláshoz
kapcsolódó társadalmi viszony. De
szakemberek bevonásával segítséget kívánnak nyújtani a családi
problémák, konfliktusok feloldásához, sõt párterápiára is van lehetõség. Ezenkívül a SzülõSuli a családdá válásra készíti fel a fiatal párokat, a Lóci program pedig a kisgyermekes szülõknek szól. Gyermekgondozásban, a helyes napirend kialakításában és az egészséges táplálkozás terén adnak különféle praktikus ötleteket ezek a
foglalkozások.

szönhetõen 2016 októberétõl lyamatába. De, a helyes fogmosás
2018 decemberéig szerveznek kü- technikáját is elsajátíthatják.
lönféle programokat a családi erõDecemberben pedig a tavalyi
források megerõsítése érdekében. évben is nagy sikernek örvendõ
Sikeresek a fiatal lányoknak és
anyáknak, valamint a negyvenes
hölgyeknek szóló klubjaik, melyek
között kreatív foglalkozások (lakásdekoráció, ünnepvárás), és különféle tornák is helyet kapnak.
Folytatódik a Nõ tabuk nélkül címû
sorozat is, melynek vendége szeptember 27-én Novák Katalin családügyi államtitkár, október 11-én
pedig Sterczer Hilda, a Hópárduc
Alapítvány elnöke (Erõss Zsolt
hegymászó özvegye) lesz. A rendezvények együttmûködõ partnere a Nõi Szalon és a Zalaegerszeg
Barátai Egyesület.
Az elõbbi szervezet saját programjáról Balaicz Zoltánné elnök
 A hagyományokhoz híven a zsidó újév alkalmából ismét átszólt. Elhangzott: a Zalaegerszegi
adták a zalaegerszegi hitközség és a „Remény” KözalapítNõi Szalon a Nõi Egészségért Alavány által létrehozott „Másokért” emlékplakettet.
pítvánnyal közösen szervezi meg
szeptember 16-án a Teddy Maci
Az elismerést olyan személyek kaphatják meg, akiknek fontos a
békesség, szolidaritás, tisztesség, segíteni akarás másokon. Mint
ANTENNASZERELÉST,
Siklósi Vilmos, a zsidó hitközség elnöke fogalmazott, a legfontosabb alapelvük „tiszteld azt az országot, népet, amelyik befogadott
VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!
téged”, nem változik. Az idei évben Mayer Miklós, a hitközség tagRÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:
ja kapta az elismerést közéleti feladatvállalása, a másság elismeré• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûzse és elismertetése okán. A zsidó hitközség folyamatos támogatáés balesetveszélyes alumíniumsa mellett kiemelkedõ tevékenységet folytatott, mint magánember
vezetékek cseréjét, szerelvények
is, segítséget nyújtott a sport, kultúra, egészségügy terén. A rászoáthelyezését,
rulók támogatását kiemelt feladatának tartotta. A másik kitüntetett
Balaicz Zoltán polgármester volt, aki budapesti tartózkodása miatt
VARGA KFT.
nem tudott részt venni az eseményen. Õ egy késõbbi idõpontban
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
veszi át az elismerést.
Varga Péter • 06-30/204-3685

CSAK VÁRNAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSRA
ELLENZÉKI KÉPVISELÕK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
 Szenterzsébethegyen, az öreghegyi autóbusz-fordulóban tartott sajtótájékoztatót Simon Norbert (független) településrészi önkormányzati képviselõ, Keresztes Csaba (DK), Kiss Ferenc
(MSZP) és dr. Paksy Zoltán (LMP). Az ellenzéki képviselõk egy
több mint tíz éve megígért útfelújítást kértek számon.
Simon Norbert elmondta, a
2004-ben történt közmûfejlesztést
követõen ígérték meg az úttest
rendbetételét Erzsébethegyen, de
ez a mai napig sem történt meg.
Akkor a helyi lakosok annak tudatában támogatták anyagilag a közmûfejlesztést, hogy azután az út is

meg lesz csinálva. Mint fogalmazott, két éve folyamatosan kapcsolatban állnak a Magyar Közút Zrt.
képviselõivel, tájékoztatják õket a
problémáikról. Az út rossz minõsége már a lakók házait, épületeit és
terményeit is veszélyezteti, hiszen
a legmagasabb területeken lévõ

házak is beáznak a rossz vízelvezetés miatt. Azt szeretnék, hogy
2018-ban megkezdõdhessen az
útfelújítás, ehhez az önkormányzat segítségét is kérik.
Keresztes Csaba jelezte, már
13 évvel ezelõtt az akkori önkormányzati képviselõ is megígérte
az erzsébethegyi útszakasz rendbetételét. Úgy véli, hogy az állami
fenntartású úttal kapcsolatban
egymásra mutogat a fideszes önkormányzat és az állam. Kiss Ferenc a 2015/16-ban a városba ér-

 A Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi gazdálkodás
kara 47. tanévét kezdte meg. A múlt keddi tanévnyitó ünnepségen köszöntötték az elsõs hallgatókat, valamint felavatták a vállalati együttmûködés jegyében kialakított Pick to light logisztikai
labort.
– AL –
Egy vidéki felsõoktatási intézmény több, mint egy oktatási intézmény, mert mint szellemi kisugárzó központ, a fiatalok, a leendõ értelmiség helyben tartásának a záloga, fogalmazott köszöntõjében
dr. Horváth Zita, az Emberi Erõforrások Minisztériumának felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: értelmiség nélkül ugyanis nincs fejlõdés, éppen
ezért a felsõoktatási intézmények
egyik legfontosabb biztosítékai a
települések, így Zalaegerszeg és
szûkebb-tágabb környezete fejlõdésének is. Az elsõs hallgatókhoz
szólva azt emelte ki, hogy saját
karrierjüket beteljesítve helyben
próbáljanak annak a közösségnek
a szolgálatába állni a diplomát követõen, ahonnan származnak.
Biztatta õket a külföldi tanulásra,
tapasztalatszerzésre, élve az
Erasmus-ösztöndíj lehetõségeivel,
de aztán jöjjenek haza.
Méltatta a BGE és annak zalaegerszegi kampusza képzésének
magas színvonalát, és mint mondta, az itt megszerzett diploma
megfelelõ ajánlás a munkaerõpiacon. A város és a megye egyaránt
tud olyan lehetõségeket kínálni,
hogy megtalálják a boldogulásukat
– tette hozzá.
Az elmúlt évek fejlesztéseivel
nem csupán korszerû tanulási körülményeket teremtettek, hanem

kezett 1,5 milliárd forint felhasználásáról beszélt, és kérte, a forrásokat mindenképpen helyi fejlesztésekre használják, és mielõbb kezdõdjön meg az erzsébethegyi útfelújítás. Dr. Paksy Zoltán
szerint Vigh László országgyûlési
képviselõ az elmúlt fél évben
csak az Európai Unió által támogatott projekteket adott át Zalaegerszegen. Ezeket a fejlesztési
döntéseket a város önkormányzat
hozta meg. Állami költségvetésbõl is hozhatna pénzt, jegyezte
meg.
A sajtótájékoztatón a pártok
képviselõi kérték Vigh László és
az önkormányzat segítségét,
hogy az állami tulajdonú erzsébethegyi út felújítása megtörténhessen.

környezetbarát mûködést is. Így
önök most zöld kampuszon kezdhetik meg tanulmányaikat, köszöntötte az elsõéveseket dr. Jancsik András, a BGE oktatási
rektorhelyettese. Az idei tanévre
megújított tantervvel is készültek,
melynek fontos jellemzõje, hogy a
képzési kínálat bõvítése mellett tovább növelték a gyakorlati órák
számát és a szakmai tantárgyak
arányát. A munka világában
ugyanis nemcsak szaktudásra,
hanem készségekre is szükség
van, hangsúlyozta.
Vigh László országgyûlési képviselõ arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy mire megszerzik a
diplomájukat, 42 milliárd forintból
elkészül az önvezetõ és elektromos autók tesztelésére alkalmas
zalaegerszegi tesztpálya, melynek
kiszolgálására nagyon sok képzett
szakemberre lesz szükség.
Õsszel elkezdõdik a 170 milliárd forintos költségû R76-os okos
gyorsforgalmi út építése, továbbá

logisztikai központ és konténerterminál is épül, egészítette ki az elhangzottakat Balaicz Zoltán polgármester. Szólt arról, hogy a zalaegerszegi felsõoktatási intézmények 5,2 milliárd forintos infrastrukturális, valamint kutatás-fejlesztési
beruházások elõtt állnak, mely összegbõl a legnagyobb részt a gazdasági kar projektjei élvezik.
Lambertné Katona Mónika, a
BGE zalaegerszegi karának dékánja a tanévnyitót követõ avatáson stratégiai céljaik között fontos
szereppel bír a vállalkozásbarát
egyetem kialakítása. Így jött létre a
kapcsolat a Flex Kft.-vel, melynek
magyar mérnökei Flex Pick to light
elnevezéssel okos technológiákra
épülõ logisztikai labort fejlesztettek
ki. A zalaegerszegi felsõoktatás
életében ez az elsõ olyan, a vállalati együttmûködés keretében kialakított labor, amelyben a logisztikai folyamatokat szimulálhatják a
kar hallgatói. Például világító jelek
segítségével azt, milyen alkatrészek szükségesek egy adott termék összeállításához. Az új labor
a hallgatók innovatív és gyakorlatorientált képzését szolgálja, ezáltal
a munkaerõpiachoz való késõbbi
gyors alkalmazkodásukat is.

OECD FELNÕTTEK KÉPESSÉG- ÉS
KOMPETENCIAMÉRÉSI PROGRAMJA
(PIAAC)
 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Zalaegerszeg területén önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. közötti
idõszakban.
A felvétel megnevezése: az OECD Felnõttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnõtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek
során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való haszonulását egyaránt vizsgálja.
Az adatgyûjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerû kiválasztással hajtották végre.
Az adatgyûjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes
igazolvánnyal rendelkezõ kérdezõi keresik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény elõírásainak megfelelõen jár el a hivatal.
A lakosság részére hétfõtõl csütörtökig 8.00 és 16.30 óra, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a 06-80/200-766 telefonszámon,
vagy a piaac@ksh.hu e-mail-címen adunk további felvilágosítást.
Az adatgyûjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás hazai
(https://piaac.nive.hu/)
és
nemzetközi
honlapja
(http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.
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Aktuális

HALLÓ! SEGÍTSÉGET KÉREK! SPECIÁLIS KERÉKPÁR AZ AKTÍV ÉLETHEZ
LELKI SEGÉLY TELEFONSZOLGÁLATOK TALÁLKOZÓJA ZALAEGERSZEGEN

 A Magyar Lelki Elsõsegély Telefonszolgálatok Szövetsége
(LESZ) Zalaegerszegen tartotta XXX. országos találkozóját a hétvégén. A módszertani gyûlés fõ témája a szolidaritás többféle aspektusból való vizsgálata volt. A rendezvényen került sor a Szabó Pál-díjak átadására is.
– B. K. –

tók munkája. Vész esetén a telefonban elhangzó néhány jó szó segíthet
Magyarországon 1970 óta mû- a bajban, vagy megelõzheti azt –
ködnek telefonos lelkisegély-szol- mondta köszöntõjében dr. Beneda
gálatok, dr. Szabó Pál kezdemé- Attila, EMMI helyettes államtitkár.

Dr. Gyõri László átveszi az elismerést.

nyezése révén. A nyitány Debrecenhez köthetõ, jelenleg országosan 19 ügyelet áll rendelkezésre.
Zalaegerszegen 1989-ben indult ez
a fajta segítõmód dr. Gyõri László
pszichiáter fõorvosnak köszönhetõen.
A szolgálatot 1990-tõl kezdõdõen a Zalai Mentálhigiénés Egyesület mûködteti, mint ahogy az ország összes szolgálatának hátterében valamely civil szervezet áll. Az
ügyelõk pedig önkéntesként végzik
az idõnként életmentõ feladatot (a
statisztika szerint a hívásoknak
több mint a fele valódi élet- és lélekmentõ segítségkérés).
– Frontvonal ez, akár a mentõsök
vagy más sürgõsségi feladatot ellá-

Hozzátette: a mai világ nem errõl
szól. Nem jellemzõ sem a szolidaritás, sem egymás meghallgatása, az
emberi kapcsolatok kerültek a legnagyobb veszélybe, az internet korában. – Ez a szolgálat bizonyítja, hogy
nemcsak net és bizonytalan chat létezik, hanem a vonal túlsó végén egy
hús-vér ember, aki empátiával van
azokkal, akiknek valami miatt nagyon nehéz.
Az országos gyûlésen közel 200
ügyelõ vett részt, köztük a házigazda tízfõs csapata, akik egyébként
anonimitásban végzik munkájukat,
éves szinten 150 ezer hívót meghallgatva.
– Audiencia ez. A társadalom
meghallgatása. Egyre több a prob-

léma és egyre kevesebb a meghallgató. Mi aktívan hallgatunk, figyelve arra, mi morajlik a társadalom
mélyén. Egyre több a krízishelyzet
– mondta dr. Varga Gábor, a LESZ
elnöke. Mint mondta: egyes szolgálatok 24 órában mûködnek, a kapcsolási rendszerük pedig mindig a
szabad vonalhoz irányítja a hívót,
így a telítettség sokat javult. A hívások száma azonban megkétszerezõdött, mióta a határontúli magyarok is bekapcsolódtak a rendszerbe
(az õ képviselõik is részt vettek a
gyûlésen, ahogy Lengyelországból
is érkezett vendég, nemzetközivé
téve ezzel a találkozót).
Zaleczky Elza, a Zalaegerszegi
Lelki Elsõsegély Telefonszolgálat
vezetõje megjegyezte, a legtöbb
problémát az elmagányosodás,
vagy ennek érzése okozza. A szolgálat eredetileg a magas öngyilkossági szám miatt jött létre, tehát valódi életmentõ feladatot is ellát alkalmanként, de számtalan egyéb
krízisproblémával telefonálnak a
bajba jutottak.
A két és fél napos országos gyûlés nyitó napján adták át, immár 14.
alkalommal, a Szabó Pál-díjakat,
melyben zalai érintettek is voltak.
Így dr. Gyõri László, a zalaegerszegi szolgálat alapítója, mentora, önkéntese és Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási osztályának vezetõje, aki a szolgálat támogatásáért kapott elismerést.
A megnyitón köszöntötte a
résztvevõket Balaicz Zoltán polgármester is, a konferencia elõadói között volt többek között Christine
Duvivier, a nemzetközi szolgálat
(IFOTES) elnöke.
A telefonos segítség mindenféle, tehát mobiltelefonról is ingyenesen hívható a 116–123-as európai
uniós, rövidített (nem kell elõtag)
számon.

VITANAP A DEVIZAHITELESEKÉRT

ZALAEGERSZEGEN TANÁCSKOZOTT AZ LMP-FRAKCIÓ ÉS ELNÖKSÉG
Elképzeléseiket, melyeket majd
kormányra kerülve meg szeretnének valósítani, már õsztõl folyamatosan benyújtják törvényjavaslat
vagy határozati javaslat formájában
a parlamentnek. Ezzel is garanciát
adva a választópolgároknak arra,
hogy amit elterveztek, meg is fogják valósítani. Ilyen például az az
1400 milliárdos béremelési programjuk, amit újra átdolgozva ismét
benyújtanak a parlamentnek.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az LMP Szabó Tímeával, a Párbeszéd Magyarországért társelnökével együtt vitanapot kezdeményez
a devizahitelesek problémájának
megoldása érdekében. Ennek
részleteirõl Hadházy Ákos, a párt
 Azért lesz a Soros-tervtõl hangos a választási kampány, mert
társelnöke elmondta: szembesíteOrbán-terv nincs, hacsak a szétesõ oktatás és az ellehetetlenülõ ni kell a kormányt azzal, hogy mit
egészségügy, valamint az országban uralkodó korrupció nem te- nem tettek meg a devizahitelesekinthetõ annak – fogalmazott Szél Bernadett, a Lehet Más a Poli- kért. A vitanappal pedig reményt
tika (LMP) miniszterelnök-jelöltje, társelnöke Zalaegerszegen.
adnak nekik, hogy már csak nyolc
hónap van a vissza, és utána leszA párt kétnapos évadnyitó frak- van, hanem ha úgy tetszik Szél- nek olyan tervek, amiket az LMP
ció-, valamint elnökségi ülést tar- terv, ami a megújuló Magyaror- kormányra kerülve egybõl meg tud
tott a zalai megyeszékhelyen. Az szág terve is egyúttal.
valósítani.
elsõ nap tárgyalási szünetében
pedig sajtótájékoztatón számoltak
be a terveikrõl. Szél Bernadett elmondta: felkészültek a kampányra
és az elõttük álló feladatokra. Az
pedig, hogy az LMP most elõször
állít miniszterelnök-jelöltet azt is
jelzi, hogy a választások után készek kezükbe venni az irányítást.
„Addig is, a legkérlelhetetlenebb
ellenzéke leszünk a Fidesznek” –
mondta a miniszterelnök-jelölt.
Hozzátette: náluk nem Soros-terv

HANDBIKE-OT ADOMÁNYOZTAK TÖRÖK RÓBERTNEK

 Kerekesszékkel élõk számára
kifejlesztett speciális kerékpárt,
úgynevezett handbike-ot kapott
ajándékba Török Róbert, aki a
Restart Fesztiválon – és más alkalmakkor is – bizonyította,
hogy mozgáskorlátozottként is
lehet sportosan élni, és eredményeket elérni.
– pet –

A különleges adományt, melyet
civilek, vállalkozók és az önkormányzat támogatásával sikerült
megvásárolni, a városháza elõtti
téren adták át Török Róbertnek;
afféle meglepetésképpen.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: az idén elõször megrendezésre kerülõ Restart Fesztiválon a szervezõk – Horváth Szilárd
fesztiváligazgató és Szabó Zoltán
sportigazgató – olyan embereket
is próbáltak elérni és szó szerint
megmozgatni, akik valamilyen
speciális élethelyzetben vannak,
ám a sport által újra önmagukra
találhatnak. Így a mozgáskorlátozottak is bekapcsolódtak a rendezvény programjaiba. Török Róbert
ekkor
egy
kölcsönkapott
handbike-kal ért el szép sikereket.
A kerekesszékkel élõ fiatalember
ezt követõen egy levélben jelezte
a városvezetés felé, hogy mekkora öröm volt számára ezzel a spe-

FELHÍVÁS

ciális sporteszközzel kerékpározni, és hogy komoly fantáziát lát ebben a sportban.
A levél hatására szervezõdött
meg az az összefogás, melynek
eredményeképpen az önkormányzat, a Zalaegerszegi Marketingiroda, a ZKSE (Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület), valamint
két helyi vállalkozó adományaképpen sikerült megvásárolni az eszközt. A handbike felkutatását segítette Miszory Erika gyógytornász,
a sporteszköz ugyanis Magyarországon jelenleg nem beszerezhetõ.
Az átadással egybekötött sajtótájékoztatón Szabó Zoltán sport-

igazgató, a társadalmi összefogás
fontosságára is felhívta a figyelmet, és megköszönte a támogatóknak az anyagi segítséget. Ezt
követõen a ZKSE tiszteletbeli tagjává fogadta Török Róbertet, aki a
sportegyesület mezét is büszkén
viselheti ezután. A felkészülésekhez pedig a kerékpáros egyesület
elnöke, Horváth Szabolcs nyújt
majd szakmai támogatást.
A sporteszköz és a mez újdonsült – és némiképp meghatódott –
tulajdonosa az adományt megköszönve azt mondta, hogy egy speciális helyzetben élõ számára is
mindig van valamilyen út; mindig
elõre!

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április
13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról,
melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV
Önkormányzata biztosítja.
A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé
felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a
mintatantervben meghatározott képzési idõig, de
legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A
tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt
rendkívüli események (így különösen betegség,
baleset) miatti halasztás idõszakai. Nem kaphat
támogatást az a hallgató, aki az igénylést megelõzõ lezárt félévben, illetve az igénylés félévében passzív jogviszonnyal rendelkezik, illetve
az az igénylést megelõzõ lezárt félévben nem
teljesített minimum 5 kreditet.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme
alapján az a
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi
Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ
diploma megszerzése érdekében BSc/BA
képzésben végzi tanulmányait,
b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK
ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben
végzi tanulmányait.

hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül
sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére
félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján
az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2017.
október 2–13. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú
Oktatásáért Közalapítvány Karrier Irodájában. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 13-án postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen
és a kérelmek benyújtási határidejét követõen
beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a
felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszonyigazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Az elsõéves hallgatók õsszel értelemszerûen csak hallgatói
jogviszony-igazolást és adatlapot nyújthatnak be.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Iroda és Diákcentrumába kell eljuttatni
írásban, vagy személyesen
hétfõ–péntek 8–12 óra között Gasparich M. u.
18/A. F. épület, fsz. 27. (BGE GKZ)
hétfõ–csütörtök 12.30–16.30 óra, illetve pénteken 12.30–14.00 óra között Landorhegyi u. 33.
fsz. (PTE ETK ZKK)
A formanyomtatványok beszerezhetõk a
ZFOK Karrier Iroda és Diákcentrumában, valamint letölthetõk a Közalapítvány honlapjáról az
alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/
osztondijak

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
esetben
max. 15.000 Ft/hó
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott
Közalapítvány
esetben
5.000 Ft/hó
Karrier Iroda és Diákcentrum
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az
Tel.: 30/322-6838
I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjáE-mail: karrier@zalaegerszeg.hu
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5
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MAINIMÁLIS BÁBMOZGATÁS, SOK ÉRZELEM

SENIOR AKADÉMIA
2017–2018. õszi félév

JANCSI ÉS JULISKÁT PRÓBÁLJA A BÁBSZÍNHÁZ

 Hogyan lehet stilizált bábokkal maximálisan kifejezni az érzelmeket? És mi lehet az ellenpontja egy sötét, nyomasztó mesének? Gyorsan el is árulom: egy mindig világító és sokat fecsegõ
szentjánosbogár.
– pet –
A Grimm testvérek egyik legismertebb tanmeséjével, a Jancsi és
Juliskával kezdi az évadot a Griff
Bábszínház. A próbák már javában zajlanak, a bábok elkészültek,
a díszleten pedig az utolsó simításokat végzik. Ez a Jancsi és Juliska nem a hagyományos tanmese
– vagyis egy nyers példázat –

megmutatni a nézõknek, hogy
nem feltétlenül a sötétségtõl kell
félni, sokszor ugyanis épp a kedvesség, negédesség felszíne alatt
rejlik a gonosz. A csapdába pedig
lyázatára újraszövegezte a törté- könnyû belesétálni.
netet. Ennek egy frissített változata kerül most a Griff színpadára.
Így került a sztoriba a szentjánosbogár is, aki képes ellensúlyozni a
mese sötétségét, tragikumát, drámaiságát; és persze próbál segíteni a két fõszereplõnek. Az elõadás
során a sötétség-fény különféle fokozatai is fókuszba kerülnek, hatásosabbá téve ezzel a történetet.

A darab premierjére szeptember 23-án kerül sor. Lehõcz Zsuzsa bábszínész személyében egy
Szombathelyrõl érkezett vendégmûvészt is láthatunk a színpadon.
Most mutatkozik be továbbá a Griff

PROGRAM
2017. szeptember 21.
12.00–14.00
14.00–14.20

14.25–15.05

15.05–15.25
15.25–16.05

Beiratkozás
Ünnepélyes megnyitó
Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, dékán
Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi Tanács elnöke, Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnöke
Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg díszpolgára, városunk egykori polgármestere, nyugalmazott levéltár-igazgató – Zalaegerszeg történeti képeskönyve,
bemutató
Szünet
Seres Péter, Zalai T-Ma Kiadó vezetõje, fotós-kiadványszerkesztõ – Zalaegerszeg története képekben.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
Tengely Gábor rendezi a darabot.

Zajlik a próba a bábszínházban.

lesz, hanem sokkal több annál.
Persze az alaptörténet a régi. Sok
egyéb mellett ez is kiderült azon a
sajtótájékoztatón, ahol a helyi médiumok képviselõi bepillanthattak
a próba folyamatába; afféle beavatásképpen.
Tengely Gábor, Blattner-díjas
rendezõ elmondta: nem az eredeti
szöveggel játsszák a mesét, hiszen hat évvel ezelõtt Pallai Mara
bábszínész, dramaturg a gyõri
Vaskakas Bábszínház egyik pá-

A rendezõ azt is elárulta, hogy
gyerekkorában õ nem szerette ezt
a mesét, mert hiányosnak érezte.
Nem értette például, hogy miért
nincs következménye annak, ami
a Mézeskalács házikóban a testvérpárral történik. A rendezés számára azért is jó, mert így megküzd
a saját démonjaival. Az új szöveg
pedig átláthatóbbá, befogadhatóbbá teszi a történetet, annak elõzményeivel és utóéletével együtt.
Mindeközben azt is szeretnék

LAKÁSÉPÍTÉSEK

 Az elmúlt években a helyi gazdaság fejlõdése, a piacképes kereslet
növekedése és a támogató konstrukciók következtében jelentõsen
emelkedett Zalaegerszegen az új
társasházak és családi házak építésére vonatkozó megkeresések száma.

2016-ban 88 lakás építését tervezték, ebbõl elkészült 22, kivitelezés
folyamatában van 44, 22 pedig még
nem épült meg, és új engedélykérelem került benyújtásra. Az idei évben
az engedélyezett lakásépítések száma
125, ebbõl 85 lakás építése, valamint
terület-elõkészítése folyamatban van,
illetve 40 lakás építése még nem kezdõdött el. A volt „Kerámia” területén
a Favorit lakópark elsõ ütemében készülõ 32 lakás építés alatt van. A Jókai úti, Mikes Kelemen úti 4+4 lakás
irodahelyiségekkel szintén építés
alatt áll. A Táncsics utcai „Kisherceg”
társasház (21 lakással) építése még
nem kezdõdött meg. Több építési engedély is kiadásra került a közelmúltban, de az építkezések még nem kezdõdtek el.
Ebben az évben eddig 22 társasházi lakás használatbavételére került
sor, 125 építése kivitelezés alatt áll,
40 lakás építése még nem kezdõdött
meg, ám építési engedéllyel rendelkezik, illetve 15 lakásra vonatkozó építési engedélyezései eljárás folyamatban
van.
Magánemberek tavaly 42 új családi
ház építését kezdeményezték, idén új
családi házra 35 esetben tettek bejelentést, vagy kértek építési engedélyt. Lakóházbõvítést 25 esetben jelentettek, 4
esetben gazdasági épületet bõvítettek
lakóépületté.
A legutóbbi közgyûlés elé kerülõ lakásépítési tájékoztató megállapítja: a
közeljövõben 196 új társasházi lakás
szolgálja majd a lakáskeresõket, és 77
új családi házzal bõvül Zalaegerszeg.

Stilizált bábokkal és egyszerû
díszletek között játszódik a mese.
Boráros Szilárd tervezõ arra törekedett, hogy a színészek játékával
és a bábok minimális mozgatásával (jelzésszerû kéz- és lábmozgatás) a lehetõ legtöbb érzelmet lehessen kifejezni. Mindeközben pedig azonosulni is tudjon a közönség a szereplõkkel. Ahogy fogalmazott: a bábszínész munkájában
nemcsak a bábok manipulálása a
fontos, hanem a színész testtudata is, hiszen abból lehet építkezni.
A bábok puritánsága egyébként
arra is utal, hogy a történet szereplõi szegények, emiatt szüleik
iskolába sem tudják járatni õket. A
mesében ezért a nevelés/oktatás
fontossága is hangsúlyos lesz;
pláne, hogy a sztori happy enddel
végzõdik.

két új tagja, Ricz Ármin és Berta
Csongor is. Számukra azért izgalmas kihívás ez a munka, mert néhány hónapja végeztek színészként, s most ismerkednek a bábszínházi világgal.
Szûcs István, a társulat vezetõje
elmondta: a jövõben az eddigiektõl
eltérõn nem péntek délutánonként,
hanem szombatonként lesznek a
bemutatók. Az a céljuk ugyanis,
hogy minden szombaton legyen
valamilyen elõadás a bábszínházban. Akár a legkisebbeknek szóló
babaszínház, akár az óvodásoknak, iskolásoknak szóló mesék valamelyike. Remélik, hogy így a családok közösen élhetnek át egy-egy
mûvészi élményt hétvégente, s
hogy a bábszínházba járás szombat délutánonként amolyan közösségi eseménnyé válik.

· 2017. 10. 02-án:
– 8.00 órakor ADR veszélyesáru-szállító;
– 13.00 órakor GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ
(Jelentkezési határidõ: 2017. 09. 21.);

· 2017. 10. 17-én 15.00 órakor
– személygépkocsi-vezetõ B-kategória;
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

A KKV-K MIKROFINANSZÍROZÁSÁT SEGÍTÕ INTERREG-PROJEKT
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

Az ATM for SMEs régiók közötti együttmûködési projekt célja a kis- és középvállalkozások mikrofinanszírozásának javítása és fejlesztése a partnerségben részt vevõ országokban és régiókban innovatív megoldásokon keresztül.

A hitelhez jutás hiánya és a pénzügyi kirekesztettség komoly akadályt jelent Európa
több térségében a vállalkozások elindításában. A KKV-k mikrofinanszírozása és a szociális vállalkozások támogatása már kipróbált és bevált eszköz, ami magas színvonalú és fenntartható foglalkoztatást eredményez, csökkenti az egyenlõtlenségeket és a
szegénységet, ezáltal teljesítve az Európa 2020 stratégia „Inkluzív növekedés”-re vonatkozó
irányelvét.
A mikrofinanszírozási programok széles választéka található meg Európa-szerte, de nagy különbségek vannak annak tekintetében, ahogy ezek elérik a célcsoportjukat. Ezért az INTERREG
Europe Program által végrehajtott „ATM for SMEs” projekt célja a részt vevõ régiókban a
mikrofinanszírozáshoz jutás javítása a helyi tudás megosztásán keresztül.
Az „ATM for SMEs” konzorcium vezetõje a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, résztvevõi hatékony együttmûködésben irányító hatóságok (egyikük a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány), mikrofinanszírozó szervezetek és egy európai tanácsadó partner.
A projekt keretében megvalósul az eljárásmódok és tanulási folyamatok intenzív régiók közötti megosztása, ami ezen jó gyakorlatok megvalósíthatóságát, illetve a résztvevõ régiókban
összegyûlt tapasztalat felhasználását igazolja.
A projekt végrehajtása két szakaszban történik:
Az elsõ szakaszt (36 hónap) az intenzív régiók közötti tanulási folyamatok jellemzik, amelyek keretében a partnerek megosztják jó gyakorlataikat és tapasztalataikat az eljárások végrehajtását illetõen. Az elsõ szakasz végére a partnerek összesen 9 akciós tervet dolgoznak ki a régiók közötti együttmûködés során megismert régiós és nemzeti eljárásmódokra vonatkozó jó gyakorlatok bevezetése és bevetése érdekében. A projekt hatása új projektek kialakításával mutatható ki (vállalkozások fejlesztése vagy a mikrofinanszírozáshoz jutás feltételeinek javítását elõsegítõ programok), illetve a szabályozási eszközök javított kezelésével, értve itt az ajánlati felhívások szervezésének új lehetõségeit és az értékelési módszerek fejlesztését. A második szakaszban (24 hónap) a regionális akciós tervek egyes résztvevõ régiókban történõ végrehajtásának felügyelete zajlik.
A projekt indikátorai azt mutatják, hogy sikeres végrehajtása esetén az európai strukturális és befektetési alapokból 626 millió euró, más alapokból pedig 0,6 millió euró kerül felhasználásra. A
projekt legfontosabb eredménye a 9 támogatott eljárási eszköz tökéletesítése.
A projekt angol nyelvû honlapja: www.interregeurope.eu/atmforsmes

Az ATM for SMEs projekt az Interreg
Europe Programban, az Európai Unió
és Magyarország társfinanszírozásával
valósul meg.
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VÁLTOZÁSOK A POPUP CAFÉBAN
KULTÚRKOCSMA A TAVERNA HELYÉN

 Hamarosan újra élet költözik a néhány hónapja bezárt Taverna
étterem falai közé. A vendéglátóhelybõl amolyan kultúrkocsma
lesz; Cserpes Attila ide költözteti ugyanis a VMK PopUp
Caféjában mûködõ vállalkozását.

Az új helyszín.

eddig a Rákóczi úton mûködtek.
Januártól pedig büfékonyhát is
nyitnának a kultúrkocsmában, hiszen az egykori étterem konyhája
a rendelkezésükre áll. Bisztrós kínálat, melegszendvicsek és különféle helyi termékekbõl (sonka, kolbász, sajt) készült tálak szerepelnek majd az étlapon.
Az új hely a szeptember 22–23-i
hétvégére tervezi a „próbanyitást".
Hogy mi lesz a Keresztury
VMK-ban lévõ üzlethelyiség sorsa,
arról Flaisz Gergõt, az intézmény
igazgatóját kérdeztük. Érdeklõdésünkre elmondta: a hely marad
PopUp Café, a régi névvel és berendezéssel. Annyi változik, hogy
nem naponta lesz nyitva a hely,
hanem csak rendezvények idején.
Továbbra is lesznek a Cseh Tamás
Programhoz kötõdõ koncertek,
ezenkívül továbbra is itt mûködik a
Pszicho Est, a következõ évtõl pedig pódiumelõadásokkal, irodalmi
estekkel is készülnek.

– pet –
Az üzletvezetõ érdeklõdésünkre elmondta: való igaz, szeptember 14-én a Slam Poetry-esttel elbúcsúzott a stáb a landorhegyi
helytõl, ezzel párhuzamosan viszont már zajlik az új klub kialakítása a belvárosban. Munka van
bõven, hiszen a Taverna egy klaszszikus kocsma/étterem volt, így a
klub hangulatához egy teljesen új
dizájnt kell adni a pincehelyiségnek. A hangulatot szeretnék
„PopUp-osra” formálni; piros, sárga, kék színvilággal, képregényes
dekorációkkal. Az elképzelések
szerint továbbra is koncertekkel
várják a közönséget, annál is inkább, mert pályáztak a következõ
könnyûzenei évad rendezvényeit
támogató Cseh Tamás Programra.
Ennek elbírálása október közepén
lesz.
Ezenkívül az új helyszín befogadja a szerepjátszó klubot, akik

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található
összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve egy
egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918,
ILLETVE E-MAIL:
SCHBE.ANITA@GMAIL.COM

SZÜRETI FELVONULÁS BOTFÁN

KIÁLLÍTÁS AZ ADYBAN

 A hagyományokhoz híven az Ady-iskola galériájában került sor
Tóth Norbert képzõmûvész, a
a Fischer-ösztöndíj legutóbbi nyerteseinek beszámoló kiállítására. Fischer-ösztöndíj egyik alapítója a
tárlatnyitón elmondta: ez már a har– pet –
származású, hanem dunántúli fia- madik beszámoló kiállítása a 2013talok körében is meghirdeti az ban életre hívott ösztöndíjnak, mely
Az ösztöndíjat Fischer György egyesület. Õ szintén a Képzõmû- a fiatal alkotók fejlõdését hivatott
szobrászmûvész (az iskola egyko- vészeti Egyetem hallgatója. Pálya- támogatni. Köszönetet mondott
ri tanára) halálát követõen hívta munkáival a geometrikus abszt- mind az Ady-iskola vezetésének,
életre a mûvész családja, valamint rakció mûfaját képviselte. Bor An- hogy befogadták az eddigi tárlatoa ZAZEE Kulturális Egyesület, na nemcsak ötletes, hanem szé- kat, mind pedig Fischer György
hogy érettségizett pályakezdõ, pen kidolgozott, színvonalas pla- örököseinek és a ZAZEE egyesüvagy már felsõoktatásban részt káttervekkel jelentkezett, Gyenes letnek, hogy munkájukkal segítetvevõ alkotóknak nyújthassanak Júlia Boróka pedig színes, exp- ték a mûködést és a pályáztatást.
anyagi támogatást.
resszív, kompozícióival pályázott,
A tárlat szeptember 29-ig látoIdén Bor Anna, Gyenes Júlia s ezek kerültek most kiállításra.
gatható.
Boróka és Kauker Dóra részesült
jutalmazásban, így az õ alkotásaikkal ismerkedhetnek meg az
érdeklõdõk a következõ hetekben.
A kiállítást Monok Balázs mûvésztanár ajánlotta a közönség figyelmébe, bemutatva a fiatal tehetsé-  A Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal szeptember 21-én várja a
gek eddigi pályafutását. Bor Anna fiatalokat a botfai Hûvös-kastélyba. Hagyományteremtõ szándékés Gyenes Júlia Boróka zalaeger- kal 2010. szeptember 15-én újult meg a kerekasztal, amely 37
szegiek, s már nem ismeretlenek a szervezetet fog össze 60 delegálttal. Ezen a héten már nyolcadik
helyi mûvészek, mûkedvelõk köré- alkalommal kerül megrendezésre a fiatalok találkozója.
ben. Mindketten jártak az Ady-isSzámos elõadást hallgathat- nyét a témáról. A nyitott igazságkolába és Kölcsey-gimnáziumba
is, ahol már gimnazista korukban nak meg, így elsõként a fiatalko- ügyi program eredményeit dr.
részt vettek mûveikkel kiállításo- rúak drogterápiás otthonának be- Vándor Virág, a Zalaegerszegi
kon. Anna jelenleg a Pécsi Egye- mutatóját, majd az Új Nemzedék Törvényszék Cégbíróságának
tem Mûvészeti Karán tanul terve- Zalaegerszegi Közösségi Tér ifjú- csoportvezetõ bírája ismerteti,
zõgrafikát, Boróka pedig a Képzõ- ságszakmai koordinátora „Ön- majd Kulcsár Gábor, a Varázsmûvészeti Egyetem festõ szakos kéntesség” címmel tart elõadást. házikó-program koordinátorának
hallgatója. Kauker Dóra Veszp- Tari Annamária pszichoterapeuta elõadásában szó lesz a szociális
rémbõl pályázott, hiszen az ösz- „Az online tér érzelmi hatásai – intézmények és egyéb szervezetöndíjat néhány éve nemcsak zalai mit kezdhetnek az offline felnõt- tek, valamint gazdasági szereplõk
tek?” címmel mondja el vélemé- kapcsolatáról.

IFJÚSÁGI PIKNIK

 Az idõjárás kegyes volt és szünetelt az esõ arra a néhány
órára, amíg díszbe borultak, majd Botfa utcáit ellepték a szüreti felvonulás jármûvei.
Szekerekkel, traktorokkal vagy éppen a junkerrel sorakoztak a
fiatalok és az örök ifjak, hogy a sportpályától Rapácsig végigjárják
a településrészt. A menet elején pompázatos lovak, s azokat biztosan megülõ lovasok haladtak. A hangulatot fokozták az idén jubiláló helyi Lányok-Asszonyok Tánckara és a vendég Kerka Táncegyüttes alkalomhoz illõ produkciói. Nem hiányzott a kisbíró sem,
aki közhírré tette, amit mostanában tudni érdemes, s a kétórás felvonulás alatt szinte mindenki kóstolót is kapott az ünnepelt gyümölcs levébõl.
A hagyományápoló programot a településrészi önkormányzat
és az Összefogás Botfáért Egyesület szervezte.

EGYESÜLET A RÉGI TÁRGYAKÉRT
BEGYÛJTIK, FELÚJÍTJÁK, BEMUTATJÁK

 A Kertvárosi Vigasságok rendezvényen mutatkozott be a közelmúltban alakult Zala Múltja
Hagyományõrzõ Egyesület. Az
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ udvarán megrendezésre kerülõ családi hétvégén több tucat korabeli használati tárgyat nézhettek meg az
érdeklõdõk.
– pet –
Papp Tamás, az egyesület elnöke ottjártunkkor elmondta: már
évek óta gyûjti a régmúlt idõk eszközeit. Fõleg a mezõgazdasági
tevékenyégekhez kötõdõ tárgyakat. A 20. század elejétõl egészen
a ’60–70-es évekig bezárólag.
Mostanra olyan naggyá vált a
gyûjtemény, hogy családjával és
társaival együtt úgy gondolta, jó
volna mindezt megmutatni a közönségnek is; ezért hozták létre az
egyesületet.

BEMUTATKOZTAK A FISCHER-ÖSZTÖNDÍJASOK

Céljuk, hogy Zalaegerszegrõl,
illetve a megyébõl begyûjtsék a
még fellelhetõ emlékeket, majd
felújítsák és be is mutassák azokat. A következõ idõben szeretnének minél több rendezvényre és
iskolába eljutni, hogy akár egy-egy

tematikához kapcsolódva elevenítsék fel az egyes eszközök használatát, és magát azt a munkafolyamatot, amiben kulcsszerepet
töltött be az adott tárgy.
A Kertvárosi Vigasságokon az
egyik legnagyobb érdekesség egy

19–20. század fordulójáról származó kocsifecskendõ volt, amit
Gyûrûs község önkéntes tûzoltói
használtak anno. Az egyesület kiállította a tûzoltók egyik parancsnoki ruháját is. Ezenkívül kukoricadaráló, répavágó, Orion kávéfõzõ,
mérlegek, gyaluk színesítették a
bemutatót.
A nemrég alakult egyesületnek
több közismert zalaegerszegi
személy is ajánlott fel tárgyakat,
amik szintén láthatóak voltak a
hétvégi eseményen. Kiss Bódog
Zoltán, a megyei közgyûlés egykori elnöke például egy bontóasztalt, Böjte Sándor önkormányzati
képviselõ egy régi bicikliülést,
Péntek Károly cégvezetõ egy
gyalut, Szabó Zoltán, a Restart
Fesztivál sportigazgatója pedig
egy régi írógépet adományozott a
szervezetnek.
Papp Tamás elmondta, hogy az
egyesület mûködéséhez szeretnének pályázati forrásokat is felkutatni, hiszen a tárgyak szállítása, karbantartása, felújítása nem olcsó.
Remélik továbbá, hogy a civil kezdeményezésnek hamar híre megy,
és egyre több helyre hívják majd
õket, hogy tartsanak bemutatót a
korabeli eszközökbõl, illetve azok
mûködtetésébõl.

A

DÍJNYERTES
GÖCSEJI LEVES
 A hétvégén rendezték meg Nyíregyházán A Régi Magyarország
Ízei címû gasztronómiai fesztivált, ahol a nagyközönség a folklórprogramok megtekintése mellett hazai és nemzetközi ételkülönlegességeket is megkóstolhatott. A rendezvény hazai díszvendége a
szomszédos Debrecen városa volt, de óriási szeretettel fogadták a
határon túlról – az ungvári skanzenbõl – érkezett kollégákat is.
A fesztivál a tájjellegû konyha
ételeibõl, étkezési szokásaiból és
az ezeket körülvevõ hagyományokból nyújtott ízelítõt. A látogatók olyan ételekkel ismerkedhettek
meg, mint a káposztás lapcsanka,
a bigos, a töltike, de zúzós lé is tányérra került. A szervezõk nem titkolt célja az volt, hogy egy történelmi idõutazásra invitálják az érdeklõdõket, hiszen a régen elfeledett és szokatlannak tûnõ középkor ízei is megjelentek az egynapos rendezvényen.
A Göcseji Múzeum csapata is
részt vett a vasárnapi programkavalkádon, s benevezett a meg-

mérettetésre, a tájjellegû ételek
mustrájára. A sóstói Múzeumfaluban göcseji kanászlevest fõztek, s
mi sem bizonyítja jobban az ország legtávolabbi szegletében
élõk kiváló ízlését, minthogy a göcseji leves elnyerte a „Legjobb leves” díját. Mi került a tájjellegû
ételbe? Kolbász, füstölt csülök,
sok-sok gomba, zöldség, tárkony
és sok más értékes fûszer, frissen
gyúrt csipetke – nem csoda, ha az
illatok odacsalogatták a zalai csapat bográcsához a vendégeket, és
percek alatt elfogyasztották a nagy
gonddal és szeretettel készített
göcseji ételt.
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AZ ÉNEKLÉS MEGNYITJA A LELKET NÉPMÛVÉSZET A SZÜRKESÉG ELLEN

FONTOS, HOGY A GYEREKEK MEGISMERJÉK A NÉPZENÉT 35 ÉVE EGYÜTT, KÖZEL S TÁVOL EGYEDÜLÁLLÓAN

 A magyar népdal napja (szeptember második vasárnapja) alkalmából olyan pedagógust szólítottunk meg, aki több évtizede ennek a kultúrkincsnek szenteli a munkaidejét és a szabadidejét
egyaránt. Kulcsárné Csejtei Marianna jelenleg hat felnõtt népdalcsoportot, köztük három zalaegerszegit, vezet az általános iskolások tanítása mellett.
– B. K. –
– Mindig is tanító szerettem volna lenni, a népzenét pedig az én
egykori énektanárom, Káldi Gergelyné szerettette meg velem a
gellénházi iskolában. Azt mondta,
szép hangom van, bevont sokféle
zenés programba, versenyekre
vitt. A zeneiskolában zongorázni

tatókon is szomorúan tapasztalom, hogy bár rengeteg munka van
egy citerával kísért népdalcsokor
elõadásában, mégsem arat akkora sikert, mint amennyi energiát
fektettünk bele. Ennek ellenére
Zalában van a legtöbb népdalénekes gyerek. Ez köszönhetõ Vajda
Józsi bácsi, illetve napjainkban ifj.
Horváth Károly munkásságának,

Együtt a népdalosok. Bal szélen Csejtei Marianna.

tanultam, s bár képbe került már
akkor is a citera, ezen csak 12 évvel ezelõtt tanultam meg játszani,
és már tanítom erre a gyerekeket
is. De nemcsak a népdal, népzene
a szívügyem, hanem a népi hagyományok is. A kulturális bemu-

akik nagyon felkarolták/felkarolják
ezt az ügyet – mondja Marianna.
– A felnõttcsoportok tanítása
hogyan kezdõdött?
– Amikor pályakezdõ voltam,
létezett már Gellénházán pávakör.
Ugyan tetszett, de nem voltam

tagja. Amikor ez megszûnt,1989ben alakítottam egy népdalkört,
eleinte csak nõkbõl állt, aztán vegyes lett. Akkoriban Vajda Józsi
bácsitól sok szakmai segítséget
kaptunk. Halála után, a család beleegyezésével, az õ nevét vettük
fel. Késõbb aztán jött a többi csoport a megyébõl, volt, amikor nyolc
dalkörrel foglalkoztam. Többségében idõsek, de nagyon lelkesek.
– A férfikar szemében korukat meghazudtoló pajkosság
van, ha színpadra álltok.
– Ezt látom én is, ez ad erõt a
munkához. Hiszen a tanítás mellett
a hét minden napjára jut egy csoport, ahol próbálunk, hétvégén meg
fellépünk. Nagyon szép sikereket
értünk el a versenyeken, többszörös Aranypáva díjat. De most, hogy
idõsebbek vagyunk, fontosabb,
hogy jól érezzük magunkat.
– Tervek?
– Jó lenne egy kiadvány a sok
feldolgozott hagyományból. Ez régi vágyam, mert ezzel is tovább
tudnám adni a tudást. Egyébként
nincsenek nagy terveim azon kívül, hogy minél több gyerekkel
megismertessem a népdalt, a népzenét, a néphagyományt. Remélem, hogy mindig lesz utánpótlás,
évek óta tartok citerás szaktábort,
miközben minden évben én is
részt veszek képzésen. Mindig
van új kihívás, de ami állandó,
hogy a Kodály-féle népzene híve
vagyok. Fontos, hogy énekeljünk,
mert akkor kinyílik a lélek.

 Egész hétvégét átfogó programokkal és öt kiállítással ünnepelte a közös múltat, a 35 éves jubileumot a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a Gébárti Kézmûvesek Háza.
– Bánfi Kati –
A két szervezet mûködése, kisugárzása régen túllépte a megye és
a régió határait, ezért a szakma
több országos prominens személyisége is jelen volt az ünnepségen. A

programsorozat a Keresztury VMKban kezdõdött. (Errõl lapunk múlt
heti számában beszámoltunk).
Az ünnep további helyszíne a
Gébárti Kézmûvesek Házánál volt.
Elsõként az alapítók és a házépítõk
nevében Skrabut Éva, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke emlékezett viszsza az elmúlt
három és fél évtizedre. Elmondta, a
mûvész emberek már felfedezték
Gébártot, mint helyszínt, amikor is
1981 õszén elkezdõdött a ház építése, majd félig kész tetõvel 1982ben át is adták. Indultak a táborok,
melyekbõl azóta is minden nyáron
ötöt szerveznek. 1992-tõl egész
éves nyitvatartással, szakmai önállóságot kapott a ház, tisztességes
önkormányzati anyagi támogatás
mellett, mondta az elnök. Majd
újabb bõvítések kezdõdtek, kovácsmûhely, nyári konyha, alig
gyõzték a tempót az ötletek nyo-

ZALAEGERSZEGEN,
A SPORT UTCA 2. SZÁM
ALATT (VOLT ZAVÉD)

175 M2 HELYISÉG KIADÓ!
ÉRDEKLÕDNI:
06-30/959-5981
06-30/997-4378

mán. 260 taggal bírnak jelenleg, országos szakmai mûködéssel, mindig az eredményekre és a jó ügy
érdekében történõ összefogásra
építve.
Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke a népmûvé-

szet jelenlegi helyzetével kapcsolatban elmondta, ez egy személycentrikus, a gondolkodó és alkotó
emberek mûfaja.
Ki kell nyílni a modern mûvészetek felé is úgy, hogy az alap
megmaradjon. Kérdés, hogy milyen módon kell követni a kort. A
népmûvészet nem egy pillanat
alatt hanem 1500 év során alakult
ki, mindig túllépve a korábbi korokat – tette hozzá. Jelenleg Magyarország világelsõ a folklór terén, az
élõ népmûvészet csúcsa.
Pongrácz Zoltán, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetségének
alelnöke arról beszélt: közel s távol

nincs hasonló, mint a zalai egyesület, döbbenetes gazdagságot mutattak be a jubileumi kiállításon is.
Szólt az új célról, a regionális központtá válásról, illetve azokról a pillérekrõl, amelyekre napjainkban a
népmûvészet támaszkodhat. Beszélt a terjedõ szürkeségrõl, egyformaságról, felszínességrõl, ami
miatt a népmûvészek nem állhatnak meg. Kincset kell õrizniük, mely
csak fáradságos munkával, sok
idõráfordítással lehetséges, mindezt a wellness-világ kényelmével
versenyezve.
Beszprémy Katalin azt a két
személyt méltatta, akiknek a jelen
évforduló köszönhetõ, s akiknek sikerült a saját hazájukban prófétának lenni, Skrabut Évát, az ünneplõ egyesület elnökét, és Prokné
Tirner Gyöngyit, a kézmûvesek háza szakmai vezetõjét. Szintén õket
ismerte el oklevéllel Balaicz Zoltán
polgármester is, aki a népmûvészek értékteremtõ munkájáról szólt,
s reményét fejezte ki a kézmûves
ház bõvítésére beadott pályázat sikerérõl.
Vigh László országgyûlési képviselõ a családi hagyományok átörökítésérõl beszélt, míg Szabó
Zoltán, a Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum vezetõje az 1850 óta
második virágkorát élõ népmûvészetrõl szólt. Valamint a Kárpát-medencei sírjelkultúrát bemutató faragványokról, melynek állandó kiállítója lehetne Gébárt, zarándokhellyé is avatva a helyszínt.
S végül Prokné Tirner Gyöngyi
idézte fel röviden az elmúlt 35 év
eseményeit, és szólt a tervekrõl,
sok alkalmat kívánva a további ünneplésre.
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ARANYÉRMEK, AMELYEK SOKBA KERÜLNEK SOK VAN MÉG HÁTRA A BAJNOKSÁGBÓL
PAPP PÉTER NEM TELJESEN ELÉGEDETT

 Nemrég Svédországban, Halmstadt városában rendezték meg
a masters súlyemelõk Európa-bajnokságát, amelyen Egerszegrõl
három versenyzõ is megmérettette magát. Közülük Papp Péter, a
ZTE örökifjú versenyzõje a 40–45 évesek 62 kilós súlycsoportjában 176 kilós összteljesítménnyel két aranyérmet is begyûjtött.
– Az elõzetes nevezések és a
ranglista alapján várható volt,
hogy megnyerem a versenyt – tekintett vissza a svédországi eseményekre Papp Péter. – A két
aranyéremmel elégedett vagyok,
de teljesítményem elmaradt az
edzéseken nyújtottól.
Természetesen jó, ha egy
sportoló gyõztesként is önkritikát
gyakorol, mellyel bizonyítja, hogy
a legfényesebb medál mellé a legjobb eredmény dukál. A ZTE versenyzõje szerint még 5–10 kiló
benne maradt. Persze cseppet
sem bánja, hogy 176 kilóval is sikerült nyernie. Az egyéni legjobbjával még jobban csillogott volna a
két aranyérem. Aktív versenyzõként is szép eredményeket ért el,
de a mastersversenyeket, mintha
neki találták volna ki.
– Az aktív korosztályoknál más
a helyzet, ott többen versenyez-

nek, és sok helyen jobbak a körülmények. A masterseknél kevesebb a jelentkezõ, de ezek a versenyek is színvonalasak. Sok függ
attól, az egyén mennyire haszná-

lódik el korábban – hangoztatta
Papp Péter. – Akadnak, akik az
aktív kor után hátat fordítanak a
sportágnak. A súlycsoportomban
vannak már régi ismerõsök, akiket
már több versenyrõl ismerek, de
egy-egy új arc is feltûnik.
Az idei évben még az Alpok–Adria Kupa mastersbajnokság vár a ZTE emelõjére. A jövõ
évi mastersversenyek közül melyikre jut el, az anyagiak függvénye. Az idei Eb beleszámított a Világkupa-sorozatba is, de nem lehet rendszereses résztvevõje a
VK minden fordulójának a kiváló
egerszegi sportember.
– Viszonylag kevés nemzetközi
versenyen indulok, mivel minimális támogatást kapok. Javarészt
saját zsebbõl fedezem versenyeimet. A vb-t Új-Zélandon rendezték
idén, esélyem sem volt kijutni rá.
Családos ember lévén bizony otthon van belõle vita, hogy mennyit
áldozhatok sportágamra. Egy siker esetén a családom is megenyhül egy kicsit. Összességében
azonban jó lenne, ha nagyobb külsõ támogatást kapnék.

FELTÁMADT AZ ASZTALITENISZ EGERSZEGEN
HOSSZABB TÁVON AZ NB II A CÉL

 Jó egy éve az EVO Komplex Kft. segítségével asztaliteniszcsarnokot avattak Zalaegerszegen, a rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Klampár Tibor, a sportág nagy magyar egyénisége is.
Az asztalitenisz több éves álmából ébredt fel, és lelkes sportbarátok segítségével állt talpra.
– Az elsõ lépések nem voltak
könnyûek – vág a dolgok közepébe Papp Róbert, az EVO Zalavíz
SE szakosztályvezetõje. – Lassan haladt a klub cégbejegyzése,
így a régi Zalavíz SE elé került a

lõre nehéz az asztalok mellé csábítani.
– Laci bácsi már tett említést
az NB III-as csapatunkról – vette
át a szót Papp Róbert – idõvel,
úgy három-négy év múlva szeret-

A klubnál nyitottak a tömegsportra is. Úgymond 24 órás a
csarnokuk, amely klimatizált. Négy
asztal állandóan fel van állítva,
idõpont-egyeztetés után bárki
játszhat azokon.
– Fõtámogatónk mellett igyekszünk kisebb szponzorokra is szert
tenni – hangoztatta Papp Róbert. –
A
versenyszerûen
sportoló
játékosaink anyagi ellenszolgáltatás
nélkül játszanak nálunk. Az ütõket,

fõtámogatónk az EVO neve, így
indultunk el a megyei bajnokságban. Lassan majd átalakul a
nevünk.
Pais László, az asztalitenisz
nagy egerszegi öregje, a sportágból nyugdíjba akart menni. Nem
hagyták, így folytatta a játékot.
– Stanka László, az EVO Komplex Kft. vezetõje, egyben a klub
elnöke nélkül nem tartanánk itt –
mondta. – Kiemelkedõ támogatónk. Egy remek csarnokot épített
nekünk, de az egyesület tagjai is
sok társadalmi munkát vállaltak.
Két csapatot indítottunk a megyei
bajnokságban. Az egyik együttes
feljutó helyen végzett, vállaljuk az
NB III-as szereplést. Az elsõ évben tisztes helytállás a célunk.
Megerõsítettük a csapatot, visszaigazolt hozzánk Tóth Róbert. Zalakomárból leigazoltuk Tuboly Jenõt,
Léránt Zsoltot. Az NB III-as mellett
a megyeiben továbbra is két csapatot indítunk. Fõtámogatónk segítségével már rendeztünk egy jól
sikerült egyéni versenyt is,
amelyen NB-s és megyeiben szerepelt játékosok vettek részt. Szeretnénk ezt rendszeressé tenni..
Az egyesületben jelenleg mintegy húszan versenyeznek aktívan. A férfiaknál kívánnak eredményeket elérni. Úgy látják, a
gyengébbik nem képviselõit egye-

nénk megcélozni az NB II-t. Úgy
látjuk, arra már beérne az utánpótlás-nevelésünk elsõ generációja.
Az iskolákkal is felvettük a kapcsolatot, fõleg a Landorhegyivel jó az
együttmûködésünk, ahol Mátai Ferenc igazgató is ûzte a sportágat.
Az intézményben versenyt rendeztünk és még továbbiak lebonyolítását tervezzük. Létesítményellátottságunk jó, otthonunk NB-s
mérkõzések megrendezésére is
alkalmas, és ha szükséges, bõvíthetõ is.

a borításokat is maguk veszik.
November 25–26-án a Landorhegyiben rendezünk egy nagyszabású versenyt. Elsõként amatõr
felnõttek és gyermekek állnának
asztalhoz, ezt követõen kerülne
lebonyolításra a II. EVO Kupa egyéni verseny NB-s és megyei játékosok részvételével. Ráadásként
jönne a sorsolásos verseny, amely
során egy kalapból húznának az
amatõrök egy NB-s ellenfelet, és
vele játszanának. Elmegyünk,
ameddig lehet. Meleg a vas, ütjük.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Ajka Kristály SE 8:0 (3497-3158)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Tatabányai SC–ZTE ZÁÉV TK 5:3 (3282-3275)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Tatabánya.
Szolnoki MÁV FC–ZTE FC 2-0 (0-0)
NB II labdarúgó-mérkõzés, Szolnok.
ZTE FC–Videoton FC 0-1 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Kaposi Transport Csács SE–FC Keszthely Lazzarin CAF
2-0 (0-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.
Gyõri Audi ETO KC III.–Egerszegi KK 26-22 (14-15)
NB II -es nõi kézilabda-mérkõzés, Gyõr.

A ZTE FC KAPITÁNYA AZ NB I-ES ESÉLYEKRÕL

 Gyengén rajtolt a labdarúgó NB II-ben a ZTE labdarúgócsapata,
utána sorozatban megszerzett négy gyõzelemmel felzárkóztak az
élcsoportba. Vajon mire lehet képes a ZTE idén? A vezetés szerint akár jöhet az NB I. Vajon a játékosok hogy látják? – errõl Forgács Andrást, a ZTE csapatkapitányát kérdeztük.
– Ahhoz képest, hogy miképpen kezdtük az idényt, mára már,
úgymond, kiegyenesedtünk – vélekedett Forgács András. – Mindenki jobb idénykezdést várt, de a
négy gyõzelem egymás után sokat
javított a csapat helyezésén.
– A további elõrelépéshez
kellene, hogy ne csak a papíron
gyengébb ellenfelek ellen nyerjenek, hanem a rangadókon,
például a MTK ellen...
– Minden mérkõzés nehéz, egy
rangadót már nyertünk Békéscsabán. Az MTK és a többi csapat ellen is nyerni akarunk. Az más kérdés, hogy sikerül vagy sem. Egy
biztos, minden találkozón nyerni
szeretnék.
– Úgy néz ki, hogy az idei keret kissé egységesebb a korábbinál, talán azért is, mert, nincsen benne kölcsönjátékos...
– Összességében idõ kell ahhoz, hogy kiderüljön, jobb így,
vagy sem. Egy biztos, egészségesebb, ha egy játékosra hosszabb
távon lehet számítani a klubnál.
– Az eddigi mérkõzéseket elnézve a védelem a gyirmóti kisiklást leszámítva megoldja a

még hátra. Kijelenteni, hogy biztosan feljutunk, hiba lenne, de az
ellenkezõje is. Tavaly is szerettünk volna feljutó helyen végezni,
többször ott voltunk az élbolyban,
de tavasszal már kevés esélyünk
dolgát, a támadósortól kellene volt erre. Bizakodóbb vagyok,
jobb teljesítmény...
mint tavaly. Mindent megteszünk
– Egyszer a védelemnek, egy- a sikerért, hogy hosszú idõ után a
szer a támadósornak van jó mér- ZTE visszajusson az élvonalba,

kõzése. Nem mondanám, hogy hû
de jók vagyunk hátul, elöl meg elrontják. Tény, hátul az utóbbi találkozókon stabilabbak voltunk, de
úgy vélem, az elöl lévõkre sem lehet panasz.
– A bajnokság elõtt jelentette
ki egyértelmûen a vezetés, ha
összejön, jöhet az NB I. Jöhet?
– A bajnokságból rengeteg van

de már mint mondtam, nagyon
sok forduló van még hátra a bajnokságból.
– Mennyire érzi helyét biztosnak a csapatban?
– Az elsõ mérkõzésen csere
voltam, aztán kezdõ lettem. Nincs
ezzel semmi gond, sokan vagyunk, de szeretném megõrizni
kezdõ pozíciómat.

NÉGY EGERSZEGI ÉREM A VÁLTÓFUTÓ OB-N

 Budapesten került megrendezésre Magyarország 2017. évi váltófutó-bajnoksága, amelyen kiválóan szerepeltek a Zalaszám
ZAC atlétái – minden korosztályban érmet nyertek.
A múlt heti csb-döntõn is remeklõ Dienes Mátyás, Balogh Péter,
Baki Barnabás és Köcse Richárd
összetételû kvartett 4x200 m-en
1;28,49 perces teljesítménynyel
ezüstérmet szerzett. A junior 4x100
méteres váltó – Dienes Mátyás,
Baki Barnabás, Németh Benedek,
Ott Benjamin – 44,16 mp-es eredménnyel a második helyen végzett.
A serdülõ leány 4x800 m-es
csapat – Molnár Jázmin, Berki
Barbara, Németh Boglárka és
Muszil Ágnes – nagyot küzdve
10;56,23 perces teljesítménnyel 3.
helyen végzett.
A Zalaszám ZAC negyedik érmét az újonc kislányok nyerték
4x100 m-en. Kiss Csenge,
Makovecz Virág, Koller Dorina és
Kovács Anna összeállításban 53,19
mp alatt juttatták a célba a váltóbotot.
A felnõtt 4x200 m-es váltó
(Nagy Pálma, Hári Anna, Varga
Panna és Nagy Borbála) 1;46,86
perces eredménnyel a 4. helyen
végzett. Ugyancsak 4. helyen ért
célba a Tamás Réka, Boronyák
Dóra, Delle Lucche Lisa és Vörös
Kata alkotta kvartett 4x100 m-en.
Szekeres Jázmin, Nagy Pálma,
Varga Panna és Varga Bernadett 5.
lett a 4x100 m-es ifi váltóval, a Laposa Hédi, Bajnóczi Sára, Lakat Petra
és Simon Anna összeállítású 4x100
m-es serdülõváltó 7. helyezést ért el.
A Zalaszám ZAC csapatait a
Kámán Ferenc vezetõ által irányí-

tott edzõi csapat készítette fel
(Csiszár Attila, Góczán István,
Góczánné Tóth Zsuzsa, Laczkó
László és Szabó Gábor).

Az ezüstérmes 4x200 m-es váltó.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2017. szeptember. 19.
 A Landorhegyi Sportiskolai
Általános Iskola energetikai
korszerûsítése a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.
A több mint 310 millió forint
vissza nem térítendõ európai
uniós támogatás segítségével az
intézmény nyílászáróinak cseréje,
külsõ homlokzati hõszigetelése,
világításkorszerûsítés és projektarányos akadálymentesítés törté-

FELÚJÍTJÁK A LANDORHEGYI-ISKOLÁT
TELJES ÉPÍTÉSZETI ÉS ENERGETIKAI MEGÚJÍTÁS VÁRHATÓ

nik. A fejlesztés eredményeként az
intézmény fûtési rendszere is átépítésre kerül megújuló energiaforrás felhasználásával. A felújítás

célja az intézmény teljes építészeti és energetikai megújítása. A felújítási munkák az iskola négy épületrészét érintik: a tornacsarnokot,
a tornatermet, a tantermi épületet
és az összekötõ folyosót.
Megvalósul a külsõ nyílászárók és a tetõ-felülvilágítók teljes
cseréje, jó hõtechnikai jellemzõkkel rendelkezõ, mûanyag szerkezetû nyílászárók beépítésével.
Felújításra kerül a lapostetõ is,
amely csapadékvíz elleni szigetelést és hõszigetelést kap. A tornacsarnoknál akadálymentesített vizesblokk és öltözõ, a tantermi részen akadálymentes mosdó kerül
kialakításra. Az épület fûtési

rendszere hõszivattyú beépítésével teljesen újjáépül, és megtörténik a tornacsarnok fûtési távvezetékének teljes cseréje. Többek
között napelemek kerülnek elhelyezésre a tantermi rész tetején.
Az iskola világítása LED technológia alkalmazásával újul meg. A
projekt befejezése 2018 márciusában várható.
A landorhegyi általános iskola
felújításáról szóló tájékoztatón
részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester, Kajári Attila tankerületi
igazgató, Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ és az intézmény igazgatója.

ÁTADTÁK AZ ADOMÁNYT

 Az idei, AquaCityben megtartott jótékonysági fõzõnap bevételét adták át az elmúlt héten a városházán. A rossz idõ ellenére 64
fõzõcsapat kínálta az ételeiket az érdeklõdõknek.

Fotó: Seres

Mint Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott, a cégek és vállalkozások által felajánlott összegekkel rekordot döntött a bevétel. Ebbõl a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház 3,126 millió forint adományt kap a harmincéves fizioterápiás osztály medencéjének és
környezetének felújítására. A tervezett beruházásra három éve
várnak az érintettek. Az adományt

az Ispita Alapítványon keresztül
kapják meg. A Zala Különleges
Mentõk 2,84 millió forintot kapnak,
melyet eszközbeszerzésre és képzésre fognak fordítani.
A sajtótájékoztatón a polgármester mellett Vigh László országgyûlési képviselõ is az összefogás
fontosságát emelte ki, melyek a jótékonysági napok céljai között fogalmazódnak meg.

Meghívó
 Zalaegerszeg MJV Kertvárosi Településrészi Önkormányzata 2017. szeptember 20-án, 18 órai kezdettel lakossági fórumot tart a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság közremûködésével.
TÉMA:
• Közbiztonság
• Bûnmegelõzés
• Közlekedésbiztonság
A rendezvény meghívott vendégei:
• Dr. Farkas Tibor r. alezredes, kapitányságvezetõ,
• Soós Szabolcs r. alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezetõ,
• Kovács Zoltán r. zászlós, körzeti megbízott,
• Bicsák Zoltán r. ftörm., körzeti megbízott,
• Alsójánkahegyi Polgárõr Egyesület – Varga László,
• Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület – Donáczy Dezsõ,
• Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárõr Egyesület
– Sándor Dénes, Közterület-felügyelet
A rendezvény helye:
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ
MAGÁNÁLLATORVOSI RENDELÕKBEN VÉGZIK
A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST
Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8.
Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. út 2.
Tel.: 06-30/422-6162
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.
Tel.: 06-30/255-1580
Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a
164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak
(115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása
szabálysértési eljárást von maga után.

10

Városháza

BÉRELHETÕ BELVÁROSI ÜZLET
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményéit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 171004.”

Megnevezés

Alapterület

Kovács Károly tér 1.
2947/2/A/3 iroda/üzlet
(csökkentett induló áron)

94 m2

Cím (Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Alapár

2196 Ft+ÁFA/m2/hó

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

524.316 Ft

262.158 Ft

A helyiségre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék!
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.
Induló ár:

az önkormányzat rendeletében meghatározott induló áron.

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5 %-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje:

2017. október 3. (kedd) 12.00 óra

Versenytárgyalás idõpontja:

2017. október 4. (szerda) 11.00 óra

Helyszíne:

LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdés megkötésének várható idõpontja:

2017. október 5-tõl

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a befizetett pályázati biztosíték az elsõ havi bérleti
díjra kerül beszámításra).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

A KUTYÁK

KÖTELEZÕ

2017.

ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN VÉGZIK:

ANDRÁSHIDA

2017. 09. 19.

7.30– 8.30 óra

(helyszín: Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett)
BAZITA (templom melletti presszó)

2017. 09. 24.

8.00– 9.00 óra

BECSALI (Csáfordi forduló)

2017. 09. 24.

10.00–10.30 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)

2017. 09. 24.

11.30–12.30 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2017. 09. 23.

9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló Akácfa utca)

2017. 09. 23.

8.30– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél)

2017. 09. 23.

10.30–11.00 óra

ZALABESENYÕ

2017. 10. 17.

8.00–10.00 óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.
A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.
2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez
a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti háziorvosi rendelõk
felújítása elkezdõdik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 2017. szeptember 1-tõl, elõreláthatólag 2018. január 30-ig, a tervezett felújítási munkák idõtartamára az alábbiak szerint változik:
– A VII. sz. háziorvosi körzethez (Zalaegerszeg, Wlassics
Gy. u. 13.) tartozó páciensek ellátását dr. Keglovics Bernadett
háziorvos 2017. szeptember 11tõl elõreláthatólag 2018. január
30-ig Zalaegerszeg, Bíró Márton
u. 38. szám alatti orvosi rendelõben végzi.
– A XXII. sz. háziorvosi
körzethez
(Zalaegerszeg,
Wlassics Gy. u. 13.) tartozó páciensek ellátását dr. Gorza Éva
Mária háziorvos 2017. szeptember 1-tõl 2018. január 30-ig Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.
szám alatti orvosi rendelõben
végzi. (Új telefonszám: +3630/268-3777)
Értesítjük egyben a városlakókat, hogy a projekt keretében
több orvosi rendelõ, illetve védõ-

nõi tanácsadó felújítása befejezõdött. Ennek köszönhetõen az
alábbi egészségügyi alapellátási
szolgáltatások visszaköltözhettek
korábbi helyükre és munkájukat,
a felújítást megelõzõen megszokott rend szerint folytatják:
– A VIII. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek
ellátását dr. Bicsák Lajos házi
gyermekorvos 2017. szeptember
4-tõl Zalaegerszeg, Hegyalja u.
41. szám alatti rendelõben végzi.
– A XII. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek
ellátását dr. Szabóné dr. Arany
Mária házi gyermekorvos 2017.
szeptember 11-tõl Zalaegerszeg,
Nemzetõr u. 15. szám alatti rendelõben végzi.
– A 9. és 10. sz. védõnõi körzetben az önálló védõnõi tanács-

adást Kulcsárné Mileji Erzsébet
és Szekérné Büki Erzsébet területi védõnõk 2017. augusztus 16tól Zalaegerszeg, Hegyalja u. 41.
szám alatti védõnõi tanácsadóban
nyújtják gondozottjaik részére.
– A 12. sz. védõnõi körzetben
az önálló védõnõi tanácsadást
Gyuk Marianna területi védõnõ
2017. szeptember 11-tõl Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 15. szám
alatti védõnõi tanácsadóban
nyújtja gondozottjai részére.
Mindazonáltal kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások
igénybevétele
elõtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – telefonon, vagy a helyszínen kifüggesztett tájékoztató alapján az
esetleges változásokról tájékozódjanak.

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. szám alatti házi gyermekorvosi rendelõ, valamint védõnõi tanácsadó felújítása elkezdõdik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 2017. szeptember 15-tõl, elõreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási
munkák idõtartamára az alábbiak szerint változik:
– A XI. sz. házi gyermekorvosi körzethez (Zalaegerszeg,
Andráshida u. 5.) tartozó gyermekek ellátását dr. Batka Jenõ házi
gyermekorvos 2017. szeptember
15-tõl 2018. április 30-ig Zalaegerszeg, Gazdaság u. 21. szám
alatti orvosi rendelõben végzi.
– A 19. és 20. sz. védõnõi

körzetekben az önálló védõnõi
tanácsadást Tonkáné Lang Anikó és Molnár lona Andrea területi védõnõk 2017. szeptember
15-tõl 2018. április 30-ig Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám
alatt (központi orvosi ügyelet,
emeleti rendelõ) nyújtják gondozottjaik részére.

Kérjük a lakosságot, hogy az
egészségügyi
szolgáltatások
igénybevétele elõtt – a váratlan
kellemetlenségek elkerülése érdekében – a korábban megszokott telefonszámokon, vagy a
helyszínen kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges változásokról tájékozódjanak.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:
Zalaegerszeg MJV településképi arculati kézikönyve tervezetének ismertetése
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 18.) korm.rendeletben (kormányrendelet) meghatározottak alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül,
melynek feladata városunk jellegzetes települési karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme.
A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete alapján az arculati kézikönyv készítése tekintetében társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket)
tájékoztatni kell.
TISZTELT PARTNEREK!
Zalaegerszeg MJV településképi arculati kézikönyvének tervezete a http://zalaegerszeg.hu/
up/da/arculat.zip linken érhetõ el, melynek ismertetésére lakossági fórumot tartunk.
A lakossági fórum idõpontja:
2017. szeptember 14. 16.00 óra
A lakossági fórum helyszíne:
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
(Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.)
Zalaegerszeg MJV arculati kézikönyve megalkotásának partnerségi egyeztetése keretében 2017.
szeptember 22-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a
partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi
Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Hirdetés
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

KÖZPONTI

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. 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!

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

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

z Vetõmagok
z Növényvédõ szerek

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

z Borászati anyagok
z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üveg- és mûanyagáruk
SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

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

