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Vigh László országgyûlési
képviselõ, az útépítésért felelõs
miniszteri biztos a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatóján elmondta,
hogy a Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötõ, kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út
okosútként épül, ugyanis csatla-
kozik a megyeszékhelyen épülõ,
elektromos és önvezetõ autók
vizsgálatára is alkalmas tesztpá-
lyához. A M76-os város felõli sza-
kaszának építése a 76-os fõúttal
azonos nyomvonalon zajlik, ami a
tervek szerint 2020 közepére ké-
szül el. 

Kiss Boglárka, a beruházó,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. (NIF) szóvivõje azt tette hoz-
zá, hogy a zalaegerszegi csatla-
kozás építésével párhuzamosan
az M7-es autópálya és Balaton-
szentgyörgy között is zajlanak a
munkálatok. Ez egy 8,5 kilométe-
res szakasz lesz, ami 38,8 mil-
liárd forintból épül meg. A két
helyszín között megépítendõ 24

kilométeres új nyomvonal terve-
zése pedig még tart. Elmondta to-
vábbá, hogy a NIF feladata az
5G-s kommunikációs hálózat ki-
építése is, ami a Zalaegerszeg
határában jelenleg épülõ 1,5 kilo-
méteres szakaszt nem érinti. Az
5G infokommunikációs technoló-
gia az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es csatlakozása utáni csomó-
pontjaiban lesz elérhetõ, továbbá
a tervezés alatt lévõ nyomvonal
10 kilométeres szakaszán mûkö-
dik majd. Mindkét épülõ szaka-
szon 2020 közepére szeretnék
befejezni a kivitelezést, melyeket
várhatóan birtokba is vehetik a
közlekedõk. A mintegy 40 kilomé-
ter hosszú M76-os átadását
2022-re tervezik.

Zalaegerszeg és Alsónemes-
apáti közötti fejlesztés jelentõsé-
ge, hogy a 1,5 km hosszú eddig
2x1, illetve 1+2 sávos fõúti sza-
kasz 2x2 sávossá épül át. Feb-
ruárban kezdõdött meg a munka
fakivágással, hogy ez még a ve-
getációs idõszak elõtt megtörtén-
jen. A tervek elkészülte után az

érdemi kivitelezés nyáron indult,
ami már forgalomeltereléssel is
járt. A gyalogos-aluljáró a zártker-
ti ingatlanok mellett épül, a koráb-
ban négysávosított szakasz után.
Lejjebb, az Alsónemesapáti irá-
nyába tartó egyenes szakaszon
elbontottak egy nagyobb részt a
76-os fõútból. Ezt kerüli ki jelen-
leg az ideiglenes út. Itt most még
egy hatalmas gödör tátong, ahol
a vadátjáró illetve a mezõgazda-
sági területek megközelítését le-
hetõvé tévõ út létesül. Tulajdon-
képpen a leendõ M76-os alatt. A
cölöpöket már lerakták, ami to-
vábbi elemekkel a megépítendõ
közúti felüljáró megtartását szol-
gálja majd. Ha az idõjárás engedi,
még a télen megkezdik a negye-
dik sávhoz szükséges földmunká-
kat is. A tervek szerint 2019
õszén már ezen az új nyomvona-
lon közlekedhetnek az autósok. A
Colas Út Zrt. végzi a kivitelezést,
melynek értéke 3,7 milliárd forint.
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Idén november 13–19. között
tartják Fiatal vállalkozók hetét, va-
gyis ezekben a napokban a világ
170 országában. A hazai rendez-
vény házigazdája a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsége
(FIVOSZ), amely tizenegyedik al-
kalommal, míg a szövetség Zala
megyei szervezete harmadik alka-
lommal veszt részt a programon,

mondta el érdeklõdésünkre Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati kép-
viselõ, a FIVOSZ nyugat-dunántú-
li régiójának elnöke.

A szövetség célja, hogy kine-
veljék azt a következõ vállalkozói
generációt, akik cégeiket hosszú
távon sikeresen vezetve megerõ-
sítik a hazai KKV szektort. A
FIVOSZ szolgáltatásaival és kap-
csolatrendszerével igyekszik se-
gítséget nyújtani a vállalkozásindí-

tásban és -vezetésben a 18 és 40
év közötti fiataloknak, amellett,
hogy ellátja Magyarországon, illet-
ve Európában is a fiatal vállalko-
zók érdekképviseletét.

Ezzel a rendezvénnyel is azo-
kat a fiatalokat kívánták megszólí-
tani, akik már kezdõ vállalkozók,
vagy most szeretnének vállalko-
zásba kezdeni. Az elõadások té-
mája is e szerint alakult, hogy a fi-
atalok kellõ inspirációt kapjanak
egy sikeres vállalkozás példáján
át, illetve ismerjék meg azokat a
támogatási lehetõségeket, melyek
igénybe vehetõk az induláshoz.

(Folytatás a 2. oldalon.)

VÁLLALKOZOL, VÁLLALKOZNÁL? 
SEGÍTSÉG FIATALOKNAK A SIKERHEZ VEZETÕ ÚTRÓL

Hogyan legyél sikeres fiatal vállalkozó? – erre a kérdésre kap-
tak válaszokat az érdeklõdõk a Fiatal vállalkozók hete zalaeger-
szegi rendezvényén, melynek a ZalaZone jármûipari tesztpálya
fogadóépülete adott helyet.

A gyalogos-aluljáró a zártkerti ingatlanok mellett épül.

AZ M76-OS ZALAEGERSZEG FELÕL IS ÉPÜL
Gyalogos-aluljárót valamint vadátjárót és a mezõgazdasági te-

rületek megközelítését szolgáló utat is létesítenek az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között épülõ
1,5 kilométeres szakaszán. A zalai megyeszékhelyt az M7-es
autópályával összekötõ új autóút a Modern városok program ke-
retében épül meg, összesen 170 milliárd forintból. 

A részletekrõl Wettstein Tamás,
az egyesület elnöke és Tóth Nor-
bert képzõmûvész, az aukció mû-
vészeti koordinátora tájékoztatta
lapunkat. Az eseményre az Arany
Bárány Hotel közelmúltban felújí-
tott Pinceklubjában kerül sor. A
szálloda az átmenetileg üresen ál-
ló helyet bocsájtotta az egyesület
rendelkezésére, amit ezúton is kö-
szönünk Varga Csaba ügyvezetõ-
nek – fogalmazott Wettstein Ta-
más.

Hozzátette: a Decemberi LICIT
célja, hogy a zalaegerszegi, illetve
a városhoz valamilyen formában
kötõdõ alkotókat és mûveiket kö-
zelebb hozzák a potenciális vásár-

lókhoz. Mindez segítség lehet
azoknak, akik karácsony közeled-
tével egyedi és idõtálló ajándékot
szeretnének vásárolni szeretteik-
nek. Az eseményt ezenkívül egy
kulturális „csemegének”, baráti ta-
lálkozónak is szánják, ahol a mû-
vészet iránt érdeklõdõ közönség
egy kötetlen, hangulatos esten ta-
lálkozhat egymással.

Tóth Norbert elmondta: az ár-
verést megelõzi egy felvezetõ kiál-
lítás (a rendezvény teljes címe
ezért is lett Novemberi kiállítás –
Decemberi LICIT), mely november
23-tól december 1-ig lesz látható
(délelõtt 10 órától délután öt
óráig), szintén a klubhelyiségben.

Ennek egy hete alatt, öt alkalom-
mal tárlatvezetésekre is sor kerül.
Többek között Karáth Anita tanár-
költõ, Farkas Ignác színmûvész,
dr. Kostyál László mûvészettörté-
nész, Nagy Réka klinikai szakpszi-
chológus és Pampetrics György
borkereskedõ is tart vezetést.
Utóbbi borokat ajánl majd az alko-
tásokhoz.

A december elsejei árverés a
hagyományos módon zajlik – ki-
kiáltással, licitálással – de a szer-
vezõk a klasszikus változattól elté-
rõen, igyekeznek oldottabbá, la-
zábbá varázsolni az aukciót. Ez az
eszközökben is megnyivánul né-
miképp, hiszen a licittárcsákat pél-
dául az Ady-iskola diákjai készítik
Nagy Szilvia mûvésztanár vezeté-
sével. Az egyesület tagjai ezúton
is köszönik nekik a közremûkö-
dést.

(Folytatás az 5. oldalon.)

HELYI ALKOTÓK MÛVEI A KALAPÁCS ALATT
DECEMBERI LICIT AZ ARANY BÁRÁNY PINCEKLUBJÁBAN

Negyvenhárom Zalaegerszeghez kötõdõ alkotó részvételével
képzõmûvészeti aukciót szervez a ZAZEE Kulturális Egyesület. A
Decemberi LICIT elnevezésû programra – melyhez egy felvezetõ
kiállítás is kapcsolódik – december 1-én, 18 órakor kerül sor az
Arany Bárány Hotel Pinceklubjában.



Emlékeztek az õszirózsás for-
radalomra, az 1918. november
16-i több tízezres tömeg tünteté-
sére és a Nemzeti Tanács beje-
lentésére, hogy megalakult a Ma-
gyar Népköztársaság élén Ká-
rolyi Mihály ideiglenes ügyvivõ-
vel. Párhuzamot vontak az õszi-
rózsás forradalom és az 1848-as
forradalom és szabadságharc kö-
zött, és mint elhangzott, Károlyi
és Kossuth sorsa párhuzamba
vonható. Az 1849-es debreceni
országgyûlés a Függetlenségi
Nyilatkozatban április 14-én nem
határozta meg az új államformát,
papíron maradt az alkotmányos

monarchia, de a Habsburg-ház
trónfosztása, Kossuth kormány-
zó-elnöki kinevezése valójában a
köztársaságot jelentette.

Góra Balázs és Kiss Ferenc
arról is szólt, mi a különbség a
népköztársaság és a köztársa-
ság között. Míg elõbbinél a hatal-
mat egy kollektív testület gyako-
rolja, addig a köztársaságban
egyszemélyes államfõ. 1919. ja-
nuár 11-én Magyarországon az
államforma köztársaság, élén a
köztársasági elnökkel, Károlyi
Mihállyal. 

Érdekességként elhangzott
még: 1919. március 21-én Ma-

gyarországon az államforma
szovjetköztársaság, május 1-tõl
tanácsköztársaság. 1946. feb-
ruár elsején köztársaság, majd
1949. augusztus 20-án népköz-
társaság, ekkor a legfõbb hata-
lom gyakorlója az elnöki tanács,
elnöke Szakasits Árpád. A mi-
nisztertanács elnöke pedig Dobi
István.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban  Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ E-mail: info@zalamedia.hu ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

2 Közélet

AM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
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7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
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A 2019/2020-as tanévben
induló képzéseink:

Szakgimnáziumi képzés:
021-es kód

Érettségi+Állattartó szakmunkás+Mg. technikus
4+1 év

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda 3 év
023-as kód Lovász 3 év

OKJ-szakmával rendelkezõk számára: 

2 éves, érettségire felkészítõ képzés

NYÍLT NAPOK:
DECEMBER 5.

Közös felelõsség az, miként
alakul a gyermekotthoni ellá-
tásban részesülõ gyerekek jö-
võje – fogalmazott a Szociális
Ügyekért és Társadalmi Felzár-
kóztatásért Felelõs Államtitkár-
ság államtitkára a felújított za-
laegerszegi gyermekotthon át-
adásán.

– AL –

Fülöp Attila kiemelte, hogy egy
ilyen beruházás nem csupán fizikai
építkezést jelent, hanem azt is,
hogy megfelelõ körülmények kö-
zött élhessenek a családból kike-
rült gyermekek. Mint mondta, ma
Magyarországon 23 ezer gyermek
részesül gyermekvédelmi szakellá-
tásban (Zalaegerszeg lakosságá-
nak több mint egyharmada), sor-
suk alakulása nemcsak a szociális
területen dolgozók, hanem mind-
annyiunk közös felelõssége. Hang-
súlyozta, hogy a kormány fontos-
nak tartja a nevelõszülõi hálózat
erõsítését, amit az országos neve-
lõszülõi kampánnyal is népszerûsí-

teni kíván. Ennek decemberi zalai
állomásán is a figyelemfelhívás
lesz a szándék, a hivatással vég-
zett tevékenység társadalmi meg-
becsülésének erõsítése, hiszen a
nevelõszülõk nemcsak a gyerekek
életének szebbé tételérõl, de csa-
ládjaik megmentésérõl is gondos-
kodnak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy véle-
kedett, hogy a társadalom érzé-

kenységét mutatja az, miként gon-
doskodunk azokról, akik kiszorul-
tak a családból. Nekik is meg kell
teremteni a családban élés lehetõ-
ségét, és minden más feltételt,
amellyel egyenlõ esélyekkel indul-
hatnak, és teljes emberré válhat-
nak felnõttkorukra. 

A landorhegyi városrészben az
önkormányzati intézményi fejlesz-
tések mellett a gyermekotthon re-
konstrukciója ugyancsak újabb

örömteli esemény, mondta Balaicz
Zoltán polgármester. A beruházást
az állam egy KEHOP pályázat ke-
retében valósította meg. Az önkor-
mányzat a további felújításokat az-
zal kívánja segíteni, hogy az épület
tulajdonjogát a közgyûlés egyhan-
gú döntése alapján átadta ingye-
nesen az államnak. Korábban ez
gondot jelentett, hiszen minden
egyes pályázat külön közgyûlési
döntést igényelt. Végül köszönetét
fejezte ki a gyermekotthon dolgo-
zóinak, akik hivatásuknak tekintik
munkájukat.

A bruttó 98,5 millió forintba ke-
rülõ beruházás az épület komplex
energetikai rekonstrukcióját tette
lehetõvé, a homlokzat és a tetõ
szigetelésével, valamint a nyílás-
zárók cseréjével.

A gyermekotthon igazán szép
köntöst kapott ezekkel a vidám
színekkel, ami nemcsak az itt élõ
gyermekeknek, de a városrész
lakóniak is tetszik, mondta érdek-
lõdésünkre Györe Edina, a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Fõigazga-
tóság Zala Megyei Kirendeltség
igazgatója. A folytatásban további
belsõ helyiségek felújítását terve-
zik, és egy szabadtéri sportpálya
megépítését, ahol focizhatnának
és kosárlabdázhatnának a gyere-
kek. Ezt a lehetõséget a Landor-
hegyi Sportiskolai Általános Iskola
biztosítja számukra jelenleg.

MEGSZÉPÜLT, ÚJ KÖRNYEZETBEN
ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT LANDORHEGYI ÚTI GYERMEKOTTHONT

(Folytatás az 1. oldalról.)
November 14-én, a rendezvény

napján jelent meg A fiatalok vállal-
kozóvá válásának támogatása ki-
írás, amit Zala megyében kizáró-
lag a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány kezel. Nagy
András ügyvezetõ igazgató el-
mondta, a tavasszal induló pro-
jektben a jelentkezõk elõször vál-
lalkozási ismereteket kapnak egy
80–90 órás képzés során. Ezt kö-
vetõen üzleti tervet készítenek vál-
lalkozásuk indításához, ami ha
megfelel, elég komoly összeghez
juthatnak. Akár 5+10 millió forint-
hoz, melybõl 5 millió forint vissza
nem térítendõ támogatás, míg 10
millió forint kamatmentes hitel. A
támogatást többek között eszköz-
beszerzésre, jogi tanácsadásra
vagy irodabérletre költhetik.

Ha valaki fejlõdni szeretne, és
megvalósítani kitûzött céljait, annak
legjobb lehetõség a vállalkozói for-
ma. Viszont ha erre adja fejét, fel-
tétlenül hinni kell magában, véleke-
dett Gál Katalin. Hét év külföldi tar-
tózkodás után egy éve jött haza.
Marketing és üzleti tanácsadás pro-
fillal egyéni vállalkozásba kezdett.
Egy év alatt olyan sikeres projektek
megvalósítója lehetett, mint például
a 2018 legszebb menyasszonya.
Munkájára egy regionális autó-már-
kakereskedés is felfigyelt, ahol fõál-
lásban dolgozik, szinte szabadke-
zet kapva ötleteihez. Vállalkozását
azonban nem adta fel, mert a saját
fõnöke lehet, de ha kell, akkor húsz
órát is dolgozik egy nap. Mint
mondta, nem igaz, hogy Magyaror-
szágon nem lehet boldogulni, õ a
példájával rácáfol erre.

VÁLLALKOZOL, VÁLLALKOZNÁL? 
SEGÍTSÉG FIATALOKNAK A SIKERHEZ VEZETÕ ÚTRÓL

Középen Nagy András, Gál Katalin és Böjte Sándor Zsolt.

November 16-án a Magyar Népköztársaság kikiáltásának 100.
évfordulójára emlékezett Góra Balázs és Kiss Ferenc. A szocia-
lista politikusok történelmi visszatekintésükben jelezték: ezen
a napon újra független lett Magyarország.

MSZP: EMLÉKEZÉS



Az anno egyre terjeszkedõ
„KISZ”-lakótelepen, késõbbi ne-
vén a Kertvárosban, a növekvõ
gyereklétszám miatt igény volt új
oktatási intézmény létrehozásá-
ra. Az egykori kukoricaföldön
épült az 1978. november 3-án át-
adott Népköztársaság Úti Általá-
nos Iskola, diákszlengben a
„Népköz”, a majdani Eötvös, il-
letve kertvárosi székhelyiskola. A
40 éves múltra ünnepi mûsorral
emlékeztek az iskola jelenlegi és
korábbi pedagógusai, igazgatói,
diákjai.

– b. k. –

Kollégák sokasága töltötte meg
az iskola aulájában berendezett né-
zõteret. Meghatott összepillantások,
ölelések, „régen láttalak”-ok. S ezen
rövid, de mélyreható tekintetekben,

félszavakban, minden benne volt,
ami a fejekben és szívekben kavar-
gott, és nehéz lenne megfogalmaz-
ni. 1978–2018 között népes peda-
gógusgárda és még sokkal népe-
sebb diáksereg számára szólt ezen
falak között a csengõ. Több tanuló
szülõként, pedagógusként tért vis-
sza sok év után újra ebbe az iskolá-
ba. Így például az est háziasszonya,
Tompos-Horváth Ildikó tanítónõ is,

aki rövid személyes visszaemléke-
zéssel kezdte a konferálást. Az ün-
nepi mûsor több blokkból tevõdött
össze. Így a nyitány korszak úttörõ-
életét, az oroszórákat is felvillantva.
Majd a névadóról, Eötvös Józsefrõl
is megemlékeztek, akinek nevét
1990-tõl viseli az 1982-tõl külön alsó
tagozatos szárnnyal kibõvült oktatá-
si intézmény. Végül az iskolában fo-
lyó kulturális és hagyományõrzõ te-
vékenységbõl szemezgetve álltak
színpadra a tanulók, illetve ajándék-
ként néhány öreg diák. 

Ünnepi köszöntõt mondott
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tan-
kerületi Központ vezetõje, valamint
Hanzséros Alajos, aki sok-sok éve
áll az intézmény, illetve az 2003.
évi összevonások miatt a Kertváro-
si Székhelyiskolává bõvült intéz-
mény élén. Az igazgató többek kö-
zött kiemelte az iskolai munkát mi-
nõsítõ versenyeredményeket, ma-
tematika, környezetismeret, infor-

matika terén, illetve a fiú kosárlab-
dacsapatot, melybõl több NB I-es
sportoló nevelõdött. A számos ren-
dezvény közül pedig a híres, ha-

gyományokkal bíró Eötvös-mûsor-
ról, valamint az iskolai hagyomány-
õrzõ és ének-zenei nevelésrõl
szólt. 
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NISSAN Császár
Zalaegerszeg, Sport utca 3. • Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

NISSAN Császár
Zalaegerszeg, Sport utca 3. • Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

ÜGYESSÉGI SPORTVERSENY

Fotó: – pP –

Dr. Gulyás Gergely kifejtette,
hogy Budapest elszívó hatása és
az európai uniós tagságból adódó
külföldi munkavállalás lehetõsége
ellenére Zalaegerszegen mégis
nagyon sok fiatal úgy dönt, hogy a
városban alapít vállalkozást, itt
dolgozik a polgármesteri hivatal-
ban, illetve itt végez politikai tevé-
kenységet. Mint mondta, nyilván
elõállhatnak olyan helyzetek, ami
miatt ez átmenetileg megváltoz-
hat, a célkitûzés azonban marad.
A legnagyobb hozzájárulás Ma-
gyarország jövõjéhez ugyanis az,
ha vannak helyben mûködõ kö-
zösségek, melyek egy város, egy
falu és az egész ország fennmara-
dását jelentik. Egy legfrissebb ifjú-
ságkutatásból is az derül ki, hogy
a fiatalok elhelyezkedésében fon-
tosabb szempont a helyi illetve a
munkahelyi közösség milyensége,
mint az elérhetõ jövedelem. Ahol,
igenis van értelme a munkának,
ahol a teljesítmény jutalma az elõ-
relépés, ott mindenki maradni sze-
retne, ahogy Zalaegerszegen is.
Mindez visszaigazolása a helyi kö-
zösséget irányítók jó munkájának,
melyhez gratulál a városvezetés-
nek, hangsúlyozta a miniszter. 

Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy Zalaegerszegen
aktívak és egyre nagyobb taglét-
számúak a FIDESZ és a KDNP
mellett mûködõ helyi jobboldali if-
júsági szervezetek, amelyek folya-
matosan rendeznek jótékonysági
rendezvényeket és egyéb progra-

mokat. Az idei nyolcadik találko-
zón már több mint 200 fiatal vesz
részt. Országos összehasonlítás-
ban ez egyben azt is jelenti, hogy
Zalaegerszegen segíti a legtöbb
fiatal a helyi szervezetek munká-
ját. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos felidézte,
hogy a 2014-es országgyûlési vá-
lasztásokon 75 százalék volt a
részvételi arány választókerüle-
tében. Ebbõl 53 százalék szava-
zott rá, illetve a Fideszre, ami a ki-
lencedik legjobb hely volt az or-
szágban. Mint mondta, ebben a si-
kerben bent voltak a fiatalok is,
akik segítettek a mozgósításban.
2019-ben a májusi európai parla-
menti illetve az õszi önkormányza-
ti választásokon is számítanak a fi-
atalok támogatására, hangoztatta,
kiemelve, hogy az épülõ jármûipa-
ri tesztpálya a jövõt hozza el a vá-
rosnak.

A rendezvényt moderálta Bali
Zoltán önkormányzati képviselõ, a
gazdasági bizottság elnöke, a FI-
DESZ Zalaegerszegi Szervezeté-
nek általános alelnöke, kampány-
fõnök. Köszöntõt mondott mások
mellett Balogh Gábor olimpiai
ezüstérmes, kétszeres világbajnok
öttusázó, Megadja Gábor, az Echo
TV Keménymag címû mûsorának
állandó vendége, Szilasi Gábor, a
FIDELITAS zalaegerszegi elnöke,
valamint Dén Dániel, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) zalaegerszegi elnöke. 

ITTHON, ZALAEGERSZEGEN
A JOBBOLDALI IFJÚSÁGI

SZERVEZETEK VACSORAESTJÉN
Zalaegerszeg és az ország számára is az a legfontosabb, hogy

a fiatalok ott akarják leélni az életüket, ahol születettek, fogalma-
zott a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a FIDESZ országos
alelnöke a két helyi jobboldali ifjúsági szervezet, a FIDELITAS és
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) tagjainak és
támogatóinak rendezett hagyományos vacsoraestjén.

Vigh László, Megadja Gábor, dr. Gulyás Gergely, Balaicz Zoltán,
Balogh Gábor és Bali Zoltán

Az Interreg Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló
Program keretében valósul meg az Ökológiailag okos és fenn-
tartható városok címû projekt. A közeljövõben több rendez-
vénynek is színhelye lesz Zalaegerszeg és Ludbreg városa is. 

A horvátországi településen már sor került ügyességi sport-
versenyre környezettudatosság és a szelektív hulladékgyûjtés
témában, 20–20 magyar és horvát diák részvételével. Az elmúlt
héten a Petõfi-iskolában fogadták a ludbregi iskolásokat hason-
ló sportversenyre. A vendégeket Tolvaj Márta alpolgármester
fogadta, aki nagyon fontosnak nevezte a horvát-magyar kap-
csolatokat és barátságot. Ennek egyik példája a mostani hatá-
ron átnyúló projekt is.

NEGYVENÉVES A „NÉPKÖZ”
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG AZ EÖTVÖS-ISKOLÁBAN



4 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-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 11. 28. (Városrészenként eltérõen)

és 11. 29. Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2018. 11. 30.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

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
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

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

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

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

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

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

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

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

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

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

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!
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Az idõsekkel való foglalkozások iránt érdeklõdõ hozzátartozók részére tartot-
tak képzést a Zalaegerszegi Gondozási Központ közremûködésével a Magyaror-
szágon és Ausztrián átnyúló, Idõsbarát régió elnevezésû projekt keretén belül.

Az INTERREG V-A Ausztria–Magyarország Program, „Idõsbarát régió – Age-friendly Region” címû
projekt során negyvenórás felkészítésen vehetett részt 20 hozzátartozó 20 órában, ahol többek között
az idõsödésre felkészülésrõl, idõskorról, a szociális rendszer nyújtotta lehetõségekrõl és az idõskori be-
tegségekrõl, a család és a hozzátartozók szerepérõl tájékozódhattak. 

Az öregedõ társadalom nem új jelenség a világban. Egyre több ember él egyre tovább, fõleg a ma-
gas életkorúak száma növekszik gyorsan. A felkészítõ foglalkozásokon az ismeretterjesztés és a szem-
léletváltás elõsegítése volt a cél, és az is, hogy hatékony eszközt adtak a hozzátartozók részére, hogy
otthonukban megtartva tudjanak gondoskodni az idõs hozzátartozóról. Ugyanakkor az oktatás célja volt
az is, hogy képessé váljanak támogató háttér igénybevételére állapotromlás esetén, illetve felismerjék
az otthoni idõsellátás korlátait, és igénybe tudják venni az ellátórendszer nyújtotta segítséget. 

Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ intézményvezetõje elmondta, a felkészítésre
azok jelentkezhettek, akinek idõs hozzátartozója van, esetleg idõsotthoni elhelyezésre várnak vagy
akár csak érdeklõdnek az idõsek ápolásáról. A felkészítés során a hozzátartozók ismeretet kaptak az
idõskorúak helyzetérõl, az öregedéssel járó egészségügyi és mentális problémákról, ezek megelõzé-
sének, befolyásolásának lehetõségérõl. A felkészítésen részt vevõ csoporttagok részérõl nagyon jók a
visszajelzések, rendkívül hasznosnak ítélték a foglalkozásokon elhangzottakat. A résztvevõk életkora
30 évestõl 70 évesig terjedt, és a középkorúak részérõl olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy
nem csak az idõs hozzátartozójuk gondozásáról kaptak hasznos ismereteket, hanem korosztályuknak
is hasznos tudnivalókat adott a saját idõskorukra felkészülésben is. 

A felkészítésen szó volt arról is, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a gondozó család-
tagnak legnagyobb felelõssége, hogy saját lelki és fizikai egészségét megõrizze. Azzal a vállalással,
hogy idõs, rászoruló hozzátartozóját gondozza, saját életének egy részét biztosan fel kellett adnia. De
mindig kell arra lehetõséget találni, hogy önmagára is jusson idõ, amikor pihenhet, feltöltõdhet, mert
egyébként nem fogja tudni elvégezni a rá váró, embert próbáló feladatokat, ezért az idõs hozzátartozót
gondozónak meg kell tanulni segítséget kérni és segítséget elfogadni.  

Szép Erzsébet 92 éves édesapját gondozza, és a képzés tapasztalatai között említette, hogy a hoz-
zátartozók sok új információval gazdagodtak, az idõsellátás témában, fontos útmutatót adtak a hozzá-
tartozóknak, hogy felismerjék, hol a határa saját és családjaik erõforrásainak, milyen elérhetõ szolgál-
tatásokat vehetnek igénybe az otthon közeli ellátás biztosítása érdekében, illetve milyen szociális ellá-
tórendszer biztosítja az idõsekrõl való gondoskodást. Az õket felkészítõ szakembereken kívül olyan
embertársakkal találkozott, akik hasonló élethelyzetben vannak, mint õ, és a közös problémák megbe-
szélése során is gyûjthettek tapasztalatot az idõs hozzátartozót ápolók vagy gondozók. Erzsébet sze-
rint mindenkinek hasznos lenne, hogy ebben a témában ismereteket szerezzen, mert bármikor adód-
hat olyan helyzet az életünkben, amikor idõs, beteg hozzátartozónkról bizonyos ideig saját magunknak
kell gondoskodnunk. 

HOZZÁTARTOZÓK FELKÉSZÍTÉSE
IDÕS, BETEG CSALÁDTAGOT ÁPOLNAK

Az adventi szezonra készülõ-
dik a Griff Bábszínház, javában
zajlanak „A fiú, akit Karácsony-
nak hívnak” címû új bábelõ-
adás próbái. A részletekrõl és a
társulat soron következõ prog-
ramjairól a közelmúltban tartot-
tak sajtótájékoztatót.

– pet –

Szûcs István igazgató elöljáró-
ban elmondta: nem egy klasszikus
karácsonyi mesével készülnek,
hanem sokkal inkább arról lesz
szó, hogy milyen volt a Mikulás,
amikor még kisfiú volt. Vagyis a
Mikulás „elõtörténetét” láthatják
december elejétõl az Art mozi
színpadán a gyerekek. A fiú, akit
Karácsonynak hívnak egy pörgõs,
humoros elõadás lesz, sok zené-
vel és tánccal. A mese alapjául
Matt Haig azonos címû mûve szol-
gált. Ebbõl készített színpadi
adaptációt Lendvai Zoltán, aki
nemcsak a dramaturgja, hanem a
rendezõje is a darabnak. A készü-
lõ bábelõadással kapcsolatban el-
árulta: egy igazi mai mesét láthat-
nak a gyerekek a Mikulás (vagyis
a Karácsony apó) gyerekkoráról.
Tehát egy kisfiúról, akit Nikolasnak
hívnak. A történet kalandos, vic-
ces, ám mégis minden benne van
a karácsony szellemiségébõl: a
szeretet, a barátság és a másokról
való gondoskodás. Na, és persze
a csodavárás, a varázslatos végki-
fejlettel együtt. 

Matt Haig könyve 2016-ban je-
lent meg, s annyira népszerû lett
Európa-szerte, hogy folytatta a tör-
ténetet, és hamarosan a harmadik
kötet is napvilágot lát. A mesét szí-
nes és izgalmas rajzok illusztrál-
ják, a színpadon is ez a játékos-

ság jelenik majd meg képi formá-
ban. A mese sok szereplõs, és sok
helyszínbõl áll, így szinte az egész
társulat kiveszi a részét a munká-
ból.

A bábszínház további teveit
Szûcs István, majd Bartal Kiss Ri-
ta mûvészeti vezetõ ismertette. El-
hangzott: „Ül, áll, fekszik” címmel
december 8-án egy új darabbal
készülnek. Az Aprók színháza so-
rozat keretében megvalósuló elõ-
adás (melyet Fekete Ágnes ját-
szik) ezúttal nem a legkisebbek-
nek, vagyis a babáknak, hanem a
kiscsoportos ovisoknak szól. A
produkció a gyerekek életkori sa-
játosságainak megfelelõen az
alapvetõ mozgások köré épül. A
tervek szerint idén bérleten kívüli
elõadás formájában játsszák majd
a mesét, a jövõ évadban pedig az
óvodásbérlet repertoárjába illesz-
tik. 

Folytatódik az Esti mese felnõt-
teknek sorozat is. Ennek kereté-
ben december 19-tõl május 15-ig
összesen hat elõadást láthatnak

majd az idõsebbek; akiknek sorai-
ba természetesen gimnazistákat is
várnak. Annál is inkább, mert ta-
vasszal slam poetry is terítékre ke-
rül. A nyitó darab decemberben az
Éneklõ Betlehem lesz, melyet
Markó-Valentyik Anna, a gyõri KL
Színház színésze játszik.

A felnõtteknek szóló produk-
ciókra a hagyományoknak megfe-
lelõen mindig szerda esténként
kerül sor.

MESÉK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉS A GRIFFBEN

1–4D szempillaépítés

Arckezelések, smink

Szempilla- és

szemöldökfestés

Gyantázás

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szervezõk elárulták, hogy a

felvezetõ kiállításra érkezõ látoga-
tóknak is szánnak egy kis „felada-
tot”. A beérkezett alkotásokat a
helyszínen – és az aukció alatt is –
meg lehet jelölni, ezáltal a kivá-
lasztott mûtárgyak kerülnek elsõ
körben kalapács alá. Erre azért
van szükség, hogy felgyorsítsák a

licitálás folyamatát. Az árverésen
szinte minden városhoz kötõdõ
képzõmûvész jelen lesz néhány
(fõleg kisebb, a potenciális vevõk
számára elérhetõbb árkategóriájú)
mûvével. Így a közönség értékes
szobrokat, festményeket és grafi-
kákat vásárolhat a licit során. Akár
karácsonyi ajándéknak is. Az ár-
verés vezetõje, vagyis a kikiáltó

Wahorn András képzõmûvész
lesz.

A felvezetõ kiállítás november
23-án 10 órától már látogatható,
aznap 17 órától pedig Karáth Ani-
ta tart tárlatvezetést.

A Decemberi LICIT-rõl bõvebb
információ az egyesület honlapján
(www.zazee.hu) és Facebook-
oldalán olvasható.

HELYI ALKOTÓK MÛVEI A KALAPÁCS ALATT
DECEMBERI LICIT AZ ARANY BÁRÁNY PINCEKLUBJÁBAN

A szexualitás története és a
pálinkafõzés rejtelmei is szóba
kerültek a Mimosa kávézó leg-
újabb kiállításán, ahol ifjabb
Müller Imre ékszertervezõ,
autodidakta festõmûvész mu-
tatta be legfrissebb munkáit.

– pet –

Az alkotó „Gyümölcsözõ eroti-
ka” címû képsorozatát Zichy Mi-
hály (1827–1906) festõmûvész
erotikus grafikái ihlették, melyek a
19. század közepén az orosz cári
udvar megrendelésére készültek.
A közel 160 darabos, szexuális (de
nem pornográf és erõszakos) tar-
talmú rajzból álló kollekció lett
Müller Imre olajképeinek alapja.
Na, meg néhány pálinkának való
(és szintén erotikus szimbolikát
magán viselõ) gyümölcs. Zichy
munkáiból tizenhetet választott ki
a mûvész, melyeket oly módon al-
kotott újra, hogy a képre
fotórealista gyümölcsöket (szilva,
barack, körte) „szerkesztett”; amik
illeszkednek a grafikákon látható
párok alakjához, mozdulataihoz. A

nagyobb méretû képek aztán leki-
csinyítve, az egyik helyi pálinka-
fõzde termékeinek címkéikre is rá-
kerültek.

Mint azt Müller Imre a kiállítás-
megnyitón elárulta, az egész pro-
jekt egy szójátékról jutott eszébe:
az ágyas pálinka és a valaki ágya-
sának lenni kifejezés volt a kiindu-
lási alap. Így elsõként egy ágyas
meggypálinkához tervezett cím-

két, aztán arra gondolt, hogy foly-
tatja a képsorozatot. Így nagymé-
retû olajképek, majd többféle pá-
linkásüveg-címke is született az
ötlet nyomán.

Az esten ifjabb Farkas Tibor a
pálinkafõzés rejtelmeibe, Nagy
Réka klinikai szakpszichológus
pedig korabeli mûalkotások nyo-
mán, a szexualitás történetébe
avatta be a hallgatóságot.

EROTIKA KÉPBEN, PÁLINKÁBAN
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GONDOZÓT-ÁPOLÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

PÁLYÁZATOT HIRDET
2 FÕ GONDOZÓ-ÁPOLÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.  

A munkavégzés és a pályázat beadásának helye: Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.) 
A munkakörbe tartozó feladatok:

Idõsek bentlakásos intézményében gondozói, ápolói feladatok ellátása a jogszabályi elõírások és a
munkaköri leírás alapján, mûszakbeosztás szerint.  

Illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók. (Szociális ágazati összevont pótlék + Eü. végzettség esetén egészségügyi kiegészítõ pótlék.)

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés az 1/2000 (I. 7.) SZCSM-melléklete alapján, büntetlen elõélet, cselekvõképes-
ség. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent egészségügyi végzettség, valamint bentlakásos intézmény vagy
idõsellátás területén szerzett szakmai tapasztalat.

Pályázni fényképes szakmai önéletrajzzal és az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatával lehet.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

Bálintné Szalai Anikó idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu, 92/317-683.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Zalaegerszegen, a Balatoni út Kossuth L. u.–Stadion u. kö-

zötti szakaszán a Zalavíz Zrt. szennyvízcsatorna béleléses fel-
újítási munkákat végez 2018. november 13. (kedd) 12 órától –
várhatóan 2018. december 2. (vasárnap) reggel 6 óráig. 

1. ütemben a Kazinczy tér–Stadion u. közötti szakaszon
november 13. (kedd) 12 órától november 23. (péntek) reggel 6
óráig a munkavégzéshez igazodó ütemezett forgalomkorlátozás
lép életbe. 

Ennek keretében november 15-én (csütörtök) 8 órától 16-án
(péntek) 17 óráig a Kossuth L. utcára csak egy forgalmi sávon le-
het behajtani. A buszok ezeken a napokon üzemkezdettõl üzemzá-
rásig a Mártírok útja felé közlekednek. 

November 15-én (csütörtök) 10 órától 2018. november 23-án
(péntek) reggel 6 óráig a Kazinczy tér irányából a Batthyány út fe-
lé balra kanyarodásra nem lesz lehetõség.

A forgalom korlátozása november 23-án (péntek) reggel 6
órától november 25-én (vasárnap) éjfélig a teljes szakaszon fel-
oldásra kerül.

2. ütemben november 26-án (hétfõ) reggel 8 órától a Balatoni
u.–Stadion u. keresztezõdésében folytatódik a munkavégzés, mely
várhatóan 2018. december 1. (szombat) reggel 6 óráig be-
fejezõdik.

Kérjük a Tisztelt gépjármûvezetõket, hogy lehetõség szerint a
felújítási munkálatok ideje alatt az alternatív útvonalakat
használják.

Ezúton is kérjük a lakosság türelmét és megértését!
Zalavíz Zrt. 

• ZALACO Zrt. 
• EC Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
• Euro-Frucht Kft. 
• Zala-Higiénia Kft. 
• Mikofami Kft.
• Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
• Bácskay Péter – egyéni vállalkozó
• László Pince Kézmûves Borház
• Art Mozi
• Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
• Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
• Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol

Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola 
• Zalaegerszeg Városi DiákÖnKormányzat
• Zalaegerszegi Gondozási Központ
• Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda
• Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészet-

oktatási Intézmény
• Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda Kis

utcai székhelye
• Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landor-

hegyi u. Tagóvoda

• Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
• Stúdió Dekor Kft.
• Egészség Egyesület
• Zalaegerszegi Honvédklub Egyesület
• Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási

Kar Zalaegerszeg
• Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek”

Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete
• Dr. Császár Tamás – osztályvezetõ fõorvos,

Zala Megyei Szent Rafael Kórház Geriátria,
Krónikus Belgyógyászat és Rehabilitációs
Osztály – címzetes egyetemi docens

• Nagy Réka – klinikai szakpszichológus
• Pácsonyi Imre – Zala Megyei Közgyûlés

alelnöke, Megyei Idõsügyi Tanács elnöke
• Liszli Erika – dietetikus, fitnesz Európa-bajnok 
• Dr. Schmidt Béla – osztályvezetõ fõorvos, Zala

Megyei Szent Rafael Kórház Ortopédiai
Osztály – Ph.D. tanszékvezetõ fõiskolai tanár

• Tóthné Steinhausz Viktória – gyógytornász,
fõiskolai oktató

KÖSZÖNET
Az „Idõsek Hónapja” rendezvény sikeréhez az alábbi intézmények és cégek járultak hozzá. Se-

gítségüket és támogatásukat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõsügyi
Tanácsa nevében nagyon köszönjük!

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET
1 FÕ TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE, KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Bálintné Szalai Anikónál lehet
a 92/317-683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon, az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu címen
vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2018. NOVEMBER 26-ÁN (HÉTFÕ) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN, 
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések 

A közgyûlés tagjaihoz kérdést lehet intézni 
• a helyszínen, 
• 2018. november 16–2018. november 22. közötti idõszakban a következõ módokon: 

– telefonon a 92/502-114-es telefonszámon
– postai úton, a levelet a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályának címezve (8900 Zalaeger-

szeg, Kossuth L. u. 17–19.)
– e-mailben, az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre küldve.

NOVEMBER 24. – szombat

17.00– A Király a királyod? – világméretû szentségimádás Krisztus király ünnepén.

Helyszín: Szent Sebestyén-templom

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ Csácsbozsoki  Mûvelõdési Ház

Kozmáné Gál Bernadett közmûvelõdési szervezõ

8900 Zalaegerszeg Szivárvány tér 1–3.

Tel: 30/408-9824, e-mail: kgbernadett@gmail.com

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ – 2018
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA, AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, A SZIVÁRVÁNY TÉRI TAGÓVODA ÉS

A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI



A hétvége elsõ napján a
klasszikus csapatbajnokságot ren-
dezték, ahol a háromfõs csapatok
összesített egyéni idõeredményei
adták a végeredményt. A bajnok-
ságon ezúttal a ZTC csapatai sze-
repeltek jól, az esélyes szenior nõi
csapat magyar bajnoki címe mellé
az ifjúsági fiúk bravúros verseny-
zéssel bronzérmet szereztek. 

Az érmes zalai csapatok. 
N105: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC

(Sárecz Éva, Uhlir Tímea, Szabó
Ágnes), F18: 3. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Csertán András, Fekete Sá-
muel, Takács Ticián). 

Második napon a pontbegyûjtõ
csapatbajnokság küzdelmeit ren-
dezték meg, ugyancsak a tázlári
terepen. Ezt a napot is két dobo-
gós helyezéssel zárta a TRIÓ
Egerszeg ZTC, a szenior nõk a
bajnoki arany mellé egy bronzér-
met is szereztek.

Az érmes zalai csapatok. N105:

1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Sárecz
Éva, Szabó Ágnes, Porgányiné
Henrich Piroska), 3. TRIÓ Eger-
szeg ZTC (Pap Viktória, Uhlir Tí-
mea, Szabó Emese).

– Elégedett vagyok az õszi sze-
repléssel – kezdte értékelését Per-
gel Andrea edzõ.  – A lányok mun-
ka és tanulás mellett szabadidejük
egy részét fordítják sportra, amiért
dicséretet érdemelnek. Egyedül
csak a Pápával játszott mérkõzés
után volt hiányérzetem. Igaz, az
újonc együttesben egy harcos
csapatot ismertünk. meg. A máso-
dik helyezett Soprontól kikaptunk.
A csoportból kiemelkedett a MOL
Vidi, õk profi körülmények között
dolgoznak, nekünk sikerült csak
ellenük pontot szerezni.

– Az õsz során akadt a csa-
patban kimagasló teljesítményt
nyújtó játékos, netán okozott
valaki csalódást?

– Csalódást senki nem okozott,
akik pályára kerültek, maximálisan
odatették magukat. Pozitív megle-
petés számomra az õsz végére jó
formába lendült Bicsák, aki me-
gyei kispályás focibajnokságból
érkezett hozzánk. Felvette a nagy-
pályás ritmust, és az õszi idény

végén rendkívül eredményesen
játszott.

– Változik tavaszra a ZTE
játékoskerete?

– Csapatkapitányunk, Gáspár
anyai örömök elé néz. Rutinja biz-
tosan hiányzik majd a tavasz so-
rán.  Mindenáron nem akarunk
igazolni, inkább az itt játszó játéko-

soknak szeretnék minél több lehe-
tõséget biztosítani.

– Az eredményesség mellett
mennyire sikerült a csapatjáték-
ban elõrelépniük?

– Úgy érzem, a védekezésünk
rendben volt, mutatja, hogy mind-
össze négy gólt kaptunk. A véde-
lem már több éve együtt játszik, az
elsõ helyezett Vidi sem tudta be-
venni kapunkat. A támadójátékunk
is sokat fejlõdött. Sokat gyakorol-
juk a három kettõ elleni játékot. Az
õszi idény hajrájában már táma-
dásban is szemre tetszetõsen ját-
szottunk. 

– Milyen tavaszt vár csapatá-
tól?

– Az õszi idény végén a lányok-
kal leültünk és megbeszéltük,
hogy végigcsinálunk egy kemény
alapozást. A Vidi elleni siker fel-
dobta õket, nagyon motiváltak. Bí-
zom, hogy tavasszal is jól teljesí-
tünk, tovább fejlõdik a csapatjáté-
kunk és a végelszámolásnál ott le-
hetünk a dobogón.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE Paks

99-98 (34-21, 20-28, 17-24, 28-25)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV TK 2:6 (3296-3328)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Siófok.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 6:2 (3611-3457)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

DVTK–Z. Csuti Hydrocomp SK 7,5:4,5
NB I-es sakkmérkõzés, Szombathely.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Dunaharaszti MTK 4,5:7,5
NB I-es sakkmérkõzés, Szombathely.

Pápai Perutz FC–Tarr Andráshida SC 2-1 (2-0) 
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Pápa.

– Mennyire elégedett a rajttal
Bencze Tamás, a csapat vezetõ-
edzõje?

– Reálisnak mondható eddigi
szereplésünk – vélekedett
Bencze Tamás. – Bizonyos szem-
pontokat nézve lehetne jobb és
rosszabb is. Nálunk jobb
játékoskerettel rendelkezõ csapa-
tok állnak rosszabbul, de a fordí-
tottja is igaz. A gyõzelmeket nem
kell megmagyarázni, de nem min-
dig lehet nyerni. A vereségeink-
hez több esetben döntõ módon
hozzájárultak saját hibáink. Több-
ször hullámvölgybe kerültünk,
amibõl nem sikerült visszajön-
nünk a mérkõzésbe. A szerda-
szombat ritmus még jelentõs
megterhelést okoz nekünk, de az
Alpok–Adria Kupát a fiatalok ér-
dekében bevállaltuk.

– Az Alpok–Adria Kupát a fia-
talok fejlõdése miatt vállalták
be, de a továbbjutáshoz kellet-
tek a rutinos játékosok is…

– A fiatalok fejlõdésének szán-
juk valóban. A kettõs terhelést két-
ségtelen megérezzük. Így leg-
utóbb már két rutinos játékos pi-
hent az osztrák csapat ellen, hogy
frissek legyenek a bajnokira.  Igaz,
nem lehet összehasonlítani egy
Alpok–Adria Kupát egy rangosabb
európai kupával, a lebonyolítás
azonban azonos. Játszani kell,
utazni kell, ami fárasztó, még ak-
kor is, ha az Alpok–Adria Kupa
nem éri el más nemzetközi kupák
szintjét. A fiatalok legutóbb Auszt-
riában bizonyították, lehet rájuk
számítani, igaz, egy családias

hangulatú találkozón. Az lenne a
jó, ha a magyar bajnokságban na-
gyobb nézõszám elõtt is nyújtanák
ezt a teljesítményt.

– Mennyire sikerült össze-
hangolni az amerikai és ukrán
stílust a csapatnál?

– Bõ másfél hónapja vannak itt
légiósaink. Nem a két stílussal van
a gond, hanem, hogy nem egyfor-
mán olvassák a játékot, amit az
összeszokottság hiányára vezetek
vissza. Fontos, hogy összehangol-
juk a légiósaink játékát, mert a
2-2-re alapul a játékunk. 

– Térjünk vissza a fiatalok-
hoz. Õk még támadásban keve-
set tudnak hozzátenni a csapat
játékához…

– A fiataloktól azt várom, hogy
stabilan védekezzenek egyénileg,
s csapatszinten ne hibázzanak.
Támadásban ismerjék figuráinkat,
ne álljon meg náluk a labda. Ha

ehhez még hozzáteszik a pont-
szerzést, az nagyon jó. Nincsen
nekik megtiltva, hogy dobjanak ko-
sárra. Igaz, nem elsõsorban rájuk
vannak kidolgozva a figurák, de is-

mételten mondom, nincs megtiltva
számukra a dobás.

– A folytatásban a kupa vagy
a bajnokság élvez elsõbbsé-
get?

– Egyértelmûen a bajnokság. 
– A bajnokság egynegyede

telt el, már körvonalazódnak az
erõviszonyok. Ott lehet a ZTE az
elsõ nyolcban?

– Az Alba, a Szolnok a Pécs az
elsõ ötbe pályázik jó eséllyel, a
többiek harcolnak a maradék öt
helyért. A TF biztosan nem lesz
ott, és talán a Szeged az, amely
nem kerülhet az elsõ nyolcba. A
többiek között kis különbségek
döntenek. Egy Jászberénynek
sem kisebb az esélye, mint ne-
künk. Továbbra is úgy látom, na-
gyon meg kell küzdenünk a nyolc-
ba kerülésért. Döntõ lesz, hogy
idegenben hány mérkõzést tudunk
nyerni.

A DOBOGÓN TELELNEK
SOKAT FEJLÕDÖTT A ZTE NÕI LABDARÚGÓCSAPATA

Befejezõdött az õszi idény a labdarúgó NB II-ben. A ZTE nõi
csapata a harmadik helyrõl várja a tavaszi folytatást. A hölgyek
az õsz során az elvárásoknak megfelelõen teljesítettek. 14 pontot
szereztek, négy gyõzelmet arattak, kétszer játszottak döntetlent
és egyszer kaptak ki.

NAGYON MEG KELL KÜZDENI A NYOLCBA KERÜLÉSÉRT
A FIATALOKNAK NINCS MEGTILTVA, HOGY KOSÁRRA DOBJANAK

Jól kezdte a bajnokságot az NB I-ben a Zalakerámia ZTE férfi
kosárlabdacsapata. Négy gyõzelemmel nyitott, utána viszont be-
csúsztak a vereségek. Az Alpok–Adria Kupában a csoportjából
már továbbjutott a ZTE. 

NÉGY ÉREM A CSAPATBAJNOKI OB-N
EREDMÉNYES ÉVZÁRÁS A TÁJFUTÓKNÁL

A tájékozódási futók is befejezték a bajnoki évet. A sorozat zá-
rásaként az alföldi Tázlár térségében a csapatbajnoki küzdelme-
ket rendezték meg, melyeken a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg
ZTC csapatai is rajthoz álltak.

A képen a ZTC érmes csapatai.

Fotó: Bálizs Zsuzsa
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