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A helyi érték

– AL –

Hosszú, szomorú évtizedek tel-
tek el ez idáig, hiszen a kórház
pózvai telephelyén ezen a terüle-
ten koncentrációs barakk állt egy-

kor. Épülete késõbb a pszichiátriai
osztály addiktológiai és gerontoló-
gia részlegének adott helyet, egé-
szen 2008-ig, amikor is elbontot-
ták. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

VEDD LE A CIPÕD!
PSZICHOPARK PÓZVÁN

A növények már téli álmukat alusszák, az újrakezdés reményé-
vel, amit ez a park is képvisel az embertársainkról való gondos-
kodás szimbólumaként, fogalmazott a pszicho rehabilitációs park
átadásán Bíró István, a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház ker-
tészmérnöke, a park megálmodója.

FESZTIVÁL, VÁSÁR ÉS ÖRÖMFUTÁS
A MÉZFOGYASZTÁST NÉPSZERÛSÍTETTÉK A 2016 júliusában indult vál-

lalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési prog-
ram ez évi eredményeirõl tartot-
tak tájékoztató fórumot a kon-
zorciumi partnerek a Kamarák
Házában. 

– AL –

Zalaegerszeg önkormányzata
a Településfejlesztési Operatív
Programban közel egymilliárd fo-
rintot nyert a három évig tartó fog-
lalkoztatási paktum megvalósítá-
sára, melyben a megyei kormány-
hivatallal és a program szakmai
lebonyolítójával, a Kontakt Non-
profit Kft.-vel mûködik együtt,
mondta bevezetõjében Aladi
Gusztáv, a kft. ügyvezetõ igazga-
tója. Az uniós forrásból támoga-
tott program fõ célja a versenyké-
pesség növelése, új munkahelyek
teremtése munkavállalói és mun-
káltatói támogatásokból, valamint
képzésekbõl álló eszközrend-
szerrel. Az ügyvezetõ igazgató
beszélt az általuk végzett munka-
erõ-kölcsönzésrõl, amit a projekt
keretében a zalaegerszegi telep-
hellyel és legalább egy év lezárt
üzleti évvel rendelkezõ mikro- és
középvállalkozások vehetnek

igénybe. Szólt arról is, hogy jelen-
tõs eredményeket értek el, ennek
ellenére a munkaerõhiányon nem
sikerült enyhíteni. A városban fõ-
leg a szakmunkások iránt, ezen
belül is a vasipari szakmunkások-
ra, mutatkozik jelentõs igény. 

A konzorcium éppen ezért
nyújtott be szerzõdésmódosítási
kérelmet a Magyar Államkincstár-
hoz, hogy az eredetileg 2019 kö-
zepéig tartó foglalkoztatási pro-
jektet a jövõ év végéig meghosz-
szabbítsák. Errõl már dr. Árok

Krisztina, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiztosí-
tási és Foglalkoztatási Fõosztá-
lyának vezetõje beszélt. Mint
mondta, a megyében az októberi
adatok szerint 6460 álláskeresõ
van, melybõl kétezer feletti zala-
egerszegi, illetve környékbeli. Ez
egyben azt a kedvezõnek tûnõ
képet mutatja, hogy nagyon ala-
csony a regisztrált álláskeresõk
száma, miközben hatalmas a
munkaerõhiány. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

MUNKABÉR-TÁMOGATÁS ÉS KÉPZÉS
TÁJÉKOZTATÓ A ZALAEGERSZEGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMRÓL

Aladi Gusztáv, dr. Árok Krisztina és Szabó Károly,
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

LICITTÁRCSÁK
A MAGASBAN

5. OLDAL

A nagy mézfogyasztó országokban az egy fõre jutó éves
mennyiség meghaladja a két kilogrammot. Nálunk személyen-
ként mindössze 75–80 dekagramm az éves átlag. A termelõk
szerint már ez is siker, hiszen évekkel ezelõtt még csak negy-
ven dekagramm körül mozogtunk.

– pet –

A mézfogyasztást népszerûsítették a szervezõk, valamint
Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgár-
mester a XV. Kárpát-medencei Mézfesztivált megelõzõ sajtótá-
jékoztatón. A polgármester elöljáróban elmondta: a fesztivál
már évek óta jól illeszkedik a város adventi programjainak so-
rába. Annál is inkább, mert a mézlovagrendek hagyományos
szombat délelõtti felvonulása még izgalmasabbá teszi az elsõ
adventi hétvége hangulatát. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Dr. Sebestyén Gábor, Tolvaj Márta, dr. Halász Gabriella és Bíró István



A frakcióvezetõ a helyi autó-
busz-közlekedés helyzetérõl el-
mondta: az önkormányzat koráb-
ban kétéves szerzõdést kötött az
ÉNYKK regionális szolgáltatóval,
most a kiszámíthatóság érdeké-
ben ötéves, hosszú távú megálla-
podást kötnek. A közlekedési vál-
lalat ez idõ alatt jobban fel tud ké-
szülni, és figyelembe venni Zala-
egerszegen a bekövetkezett válto-

zásokat, és alkalmazkodni tud a
megváltozott utazási szokásokhoz
is. Szükség van új útvonalak kiala-
kítására, az új kereskedelmi köz-
pontok jobb megközelítésére. Az
önkormányzat szeretné, ha minél
jobb autóbuszok közlekednének a
városban. Dr. Tóth László hangsú-
lyozta: a jogszabály szerint a köz-
lekedési cég veszteségét az ön-
kormányzatnak kell finanszírozni,
ez jövõre eléri már az évi 300 mil-
lió forintot. 

Bali Zoltán a helyi CSOK-prog-
ramról szólt, amely, mint fogalma-
zott, elérte az eredetileg kitûzött
célját, a városban jelentõs lakás-

építési hullám indult el, az önkor-
mányzat pedig 42 zalaegerszegi
család lakásvásárlását segítette
elõ. 2015-tõl 315 építési engedélyt
adtak ki, ebbõl 74 esetben a hasz-
nálatbavételi engedélyt is. Az el-
múlt négy évben 131 családi ház
építése történt, és 136 házat bõví-
tettek, illetve újítottak fel. A köz-
gyûlés úgy döntött, hogy a CSOK-
os rendeletet hatályon kívül helye-
zi, és a felszabaduló forrást átcso-
portosítja a saját tulajdonú önkor-
mányzati lakások korszerûsítésé-
re.  A lakásalap mintegy 140 millió
forintos összegébõl többek között
50 millió 800 ezer forint értékben
önkormányzati tulajdonban lévõ
30 darab  bérlakás teljes, vagy
részleges felújítására korszerûsí-
tésére kerül sor. Egyéb önkor-
mányzati lakások felújítására 35
milliót szánnak. Belvárosi rehabili-
tációra 34 millió 200 ezret, ezen túl
10 millió forint jut az elsõ lakáshoz
jutók támogatására.

Elhangzott: a város öt évre
szerzõdést hosszabbít a helyi
buszközlekedés lebonyolítására
az ÉNYKK Zrt.-vel, a cég azonban
az elmúlt egy esztendõben 260
millió forintos veszteséget halmo-
zott fel. A hiányt a hatályos törvé-
nyek értelmében a városnak kell
kifizetni, csakhogy nincs ekkora
fedezet az önkormányzat költség-
vetésében. Jelenleg nem lehet
tudni, hogy a város mindezt mibõl

gazdálkodná ki – nem csoda,
hogy a közgyûlésen közel egy-
órás vita bontakozott ki a témával
kapcsolatban. A helyzetet nehezí-
ti, hogy a helyi buszközlekedés el-
avult, nem alkalmazkodik a meg-
változott igényekhez, emiatt az
utasok száma is lecsökkent az el-
múlt években. A képviselõ szerint
mindez jól szimbolizálja a kor-
mány elhibázott politikáját. Vagy-
is, hogy rengeteg – a szocializ-
mus korszakát idézõ – állami cég
jött létre az utóbbi idõben, amik
veszteségesen mûködnek. Az ön-
kormányzatoknak kötelezõ szer-
zõdést kötniük ezekkel az állami
vállalatokkal, aminek az a vége,
hogy a veszteséget is rájuk terhe-
lik, azonban a városoknak nincs
fedezete a hiány pótlására.

Paksy Zoltán beszélt az alsóer-
dei projektrõl is, amit a lassan
„végtelen történetté” váló Modern
Városok program egyik kulcsele-
meként hirdettek meg bõ három
évvel ezelõtt. Ahogy a fejlesztési
program más részeinél sem, úgy
itt sem történt még egy kapavágás
sem. Az Alsóerdõ esetében most
ugyan beruházási célterületté nyil-
vánított egy részt az önkormány-
zat. A tervek szerint ezen a kijelölt
területen épül majd meg az új lõ-
tér. Kérdés az is, hogyha netán el
is készül valamikor az új létesít-
mény, vajon gazdaságos lesz-e a
lõtér mûködése? A képviselõ sze-
rint ez kétséges.

– V. Zs. –

– Az önkormányzat részérõl
minden támogatást megkapok,
mindenben mellettem állnak, és
úgy látom, az itt élõk is elfogadtak,
segítik a munkámat. Van egy kis
kutyám, akivel reggel, délben és
este sétálok, mindig másfelé me-
gyek. Így sok-sok emberrel talál-
kozom, ez az utcai „fogadóórám”,
mert sokan megszólítanak, be-
szélgetünk, elmondják a problé-
máikat és én igyekszem minden-
nek utána járni... Nagy a körze-
tem, 4500 felett van a választásra
jogosultak száma. Néhány családi
háztól eltekintve négyemeletes
társasházakban lakik a választóim
többsége – mondja.

S hogy az elmúlt években mi-
lyen fejlesztésekre, felújításokra
került sor? Orosz Ferencné sorolja
is gyorsan: A Cinkeparkban, a Gö-
csej Pataki utca 25–31. számú la-
kótömb elõtti járdán térkövezés
volt, a Hegyalja utca 54–60. szá-
mú társasházak elõtt is rendbe tet-
ték a járdát. Ugyancsak járdát újí-
tottak fel a Cinke utcában, útbur-
kolatot javítottak a Bodza utcában
és a Köztársaság útján. Csapa-
dék- csatornát javítottak a Hegyal-
ja út 11. elõtt. Több lépcsõ felújítá-
sát is elvégezték az elmúlt évek-
ben, így a Hegyalja u. 40., a Hegy-
alja u. 52–54-es számú háznál.
Járdát építettek a Borostyánsor-
hoz vezetõ úton. Több helyen
épültek akadálymentesítõk, a leg-
újabb most készül a Pálóczi u. 13.
számú társasháznál. 

Lakossági kérésre három he-
lyen (Borostyánsor, Határjáró,
Köztársaság u. 74.) új villanyosz-
lop felállítására került sor, a kör-
nyezõ terület világítása ezáltal
jobb lett. Másfél milliárd forintos
beruházásról is beszámolt Orosz
Ferencné. A Hegyalja u. 59–65.
tömbbelsõben útburkolat-javítás,
csapadék- és szennyvízcsatorna-
csere, 45 parkoló kialakítása való-
sult meg. Folyamatban van a
Hegyalja u. 54–60. tömbbelsõ fel-
újítása, az idõjárás függvényében
jövõ év március végére tervezik a
befejezését. Megújult a Hegyalja
és a Nemzetõr úti gyermekorvosi
rendelõ, a Családsegítõ és Gyer-

mekvédelmi Központ, az Eötvös-
iskola új játszóteret és
multifunkciós pályát kapott. A Csil-
lagközi Óvoda beázását is meg-
szüntettük. Amikor felmérem az
igényeket, elmegyek a mûszaki
osztályra és megbeszélem a szak-
emberekkel a kéréseket, aztán kö-
vetkezik a bejárás, majd fontossá-
gi sorrendet állítunk: melyik munka
kerüljön elõtérbe, melyik csúszhat.
Mindig az állapotnak megfelelõen
döntünk.

– Amire nagyon büszke va-
gyok, az a Bóbita, Zalaegerszeg
kiemelkedõ játszótere – folytatja.
– Ott lakom mellette, rálátok, és
bizony képes vagyok arra, hogy
lemenjek, ha valaki rendetlenke-
dik és zavarja a gyerekek szóra-
kozását. Ebben a ciklusban vi-
zesblokkot építettek két vécével
és pelenkázóval, valamint az idén
17 millió forintból felújították a ját-
szóteret.  Büszke vagyok a kor-
szerû, körbekerített kutyafutta-
tónkra is, ahol komoly házirend
van, délután három órától lehet
csak a kutyusokat odavinni, hogy
ne zavarjuk a környéket. A terüle-
tet mi kutyatulajdonosok tartjuk

rendben, minden õsszel nagyta-
karítást végzünk. Megismerked-
tünk egymással, jó kis társaság
jött össze, figyelünk egymásra, az
állatokra. Tavaly december 30-án
év végi pikniket is tartottunk –
meséli a képviselõ. 

Több intézmény is mûködik a
választókerületében, az Eötvös-is-
kola mellett a legnagyobb az Apá-
czai Mûvelõdési Központ. Renge-
teg programmal várják a kertváro-
siakat. Idén elsõ alkalommal szer-
vezték meg a Kánikula Fesztivált
július 21-én. Az Apáczai udvarán
úgynevezett „vizes sport” is várta
az érdeklõdõket. Nagyon jól sike-
rült, ezt az egész napos programot
jövõre is szeretnék megrendezni,
kicsit kibõvítve még. Az elmúlt év-
ben elõször állítottak fenyõfát a vá-
rosrészben, a Hegyalja és Köztár-
saság útja keresztezõdésében.
Meghitt, családias hangulat alakult
ki, mindenki jól érezte magát az
ünnephez közeledve.

Tervekrõl is beszámolt Orosz
Ferencné. 

– Nagyon szeretném, ha meg-
valósulna az Eötvös-iskola teljes
külsõ felújítása, a szigeteléstõl a
fûtésrekonstrukcióig. Rendelke-
zésre áll 373 millió forint erre a cél-
ra, bízom abban, hogy jövõre in-
dulhat a beruházás. Ezenkívül
szükség lenne az Apáczai épüle-
tének külsõ felújítására is, ezt a
munkát szintén nagyon szorgal-
mazom.

A kertvárosi városrész másik
két önkormányzati képviselõjével,
Galbavy Zoltánnal és Bognár
Ákossal közösen hozták létre a te-
lepülésrészi önkormányzatot, és
több feladat is van, amiben együtt-
mûködnek.

– Jól megvagyok a fiúkkal, se-
gítjük egymást – mondja.

A sok tennivaló, az esetenkénti
zajos hétköznapok mellett marad
szabadideje saját magára? Ilyen-
kor hogyan telik az idõ? „Nem
unatkozom, szeretek varrni, kézi-
munkázni, olvasni és van egy kis
hobbikertem is” – válaszolja. Hoz-
záteszi: szerencsés, mert azt csi-
nálja, amit szeret, az önkormány-
zati munkában és a magánéle-
tében is.
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A FEJLESZTÉSEKTÕL A KÁNIKULA FESZTIVÁLIG
OROSZ FERENCNÉ (KERTVÁROS): FELADAT VAN BÕVEN

2014-ben, amikor megválasztottak önkormányzati képviselõnek
egy, kicsit megijedtem, mert tudtam, nagyon nagy feladat elõtt ál-
lok. Emberekkel találkozni nap mint nap meghallgatni õket, felje-
gyezni kívánságaikat, teljesíteni, amire megkérnek, nem kis kihí-
vás – mondja Orosz Ferencné, a Kertváros déli részének (11-es
választókerület) képviselõje, akivel az elmúlt évek fejlesztéseirõl,
az elvégzett munkáról, a közösségi életrõl beszélgettünk.

Orosz Ferencné

BÁTOR TETT VOLT
30 ÉVE ALAKULT MEG AZ MDF EGERSZEGEN

Harminc éve huszonketten jöttek össze a VMK-ban, most az
évfordulón kilencen találkoztak. Hárman már meghaltak, többeket
utol sem tudtak érni, páran pedig egyéb elfoglaltságuk miatt nem
tudtak ideutazni.

Akik eljöttek: Marx Mária, id. dr. Marx Gyula, Rácz Sándor, Szakál
István, Hegedûs Ferenc, Nagy Kolozsvári Elõd, Frimmel Gyula, Balogh
Józsefné és Tóth Tibor.

Szakál István tanárnak, az alapítók egyikének volt az ötlete, hogy a
születésnapon találkozzanak, a szervezést pedig Hegedûs Ferenc –
aki 19 évig volt az MDF megyei szervezetének irodavezetõje – vállalta
magára. 

– Nem valamiféle pártszervezet alakult akkor, hanem különbözõ fel-
fogású emberek jöttek össze, akikben az volt a közös, hogy ellenezték
az akkori társadalmi berendezkedést – emlékezett vissza Hegedûs Fe-
renc. – Nem véletlen tehát, hogy az alapítók közül néhányan végül más
szervezetekben kötöttek ki.

Bár a jelenlévõk ebben a kérdésben megosztottak voltak, a többség
azon a véleményen volt, szép volt, érdemes volt csinálni. 

– Mi volt az oka, hogy késõbb nem egészen úgy alakult minden,
mint ahogy azt elképzeltük? Tisztességes emberek voltunk, de idealis-
ták, s amikor a profik jöttek, nem tudtuk felvenni velük a versenyt  – foly-
tatta Hegedûs Ferenc. – Ezzel együtt, amit tettünk, az az akkori hata-
lommal szemben bátor  tett, cselekedet volt.

Az ünnepélyes hangulatú baráti beszélgetés során a jelenlévõk
Szakál István visszamlékezéséhez kapcsolódóan  idézték fel az akkori
idõket, történéséket.

LMP: SÚLYOS TEHER
A helyi járatú buszközlekedést mûködtetõ cég pénzügyi prob-

lémáiról és az alsóerdei fejlesztés aktuális kérdéseirõl beszélt
közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján dr. Paksy Zoltán, a Lehet Más
a Politika (LMP) önkormányzati képviselõje.

A legfontosabb közgyûlési döntésekrõl számolt be sajtótájé-
koztatóján dr. Tóth László, a Fidesz–KDNP frakcióvezetõje és
Bali Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, a gazdasági bizottság elnöke.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN



A digitalizáció és a legmoder-
nebb technikák alkalmazása a
bírósági munkát sem kerülheti
el. Nem véletlen, hogy ország-
szerte digitális nyílt napokat
szerveznek a törvényszékek sa-
ját munkatársaik ismereteinek
bõvítése céljából. Zalaegersze-
gen a közelmúltban zajlott le a
bemutatókkal és workshopokkal
tarkított rendezvény.

– pet –

A Zalaegerszegi Törvényszék
dísztermében rendezett megnyitón
a résztvevõket köszöntve dr. Sorok
Norbert törvényszéki elnök úgy fo-
galmazott: a digitalizáció a negyedik
ipari forradalom, mely által napról
napra változik az életünk. Termé-
szetes, hogy ez bizonyos szem-
pontból munkaerõ-csökkenést is je-
lent, ám az emberi munkaerõ nem
szorul ki a piacról, hanem átstruktu-
rálódik. Kvalifikáltabb szakemberek-
re van szükség az élet minden terü-
letén.

Az utóbbi években a bírósági
szervezet is egyre inkább igyekezett
megfelelni a 21. század kihívásai-
nak. Az emberek manapság már azt
igénylik, hogy a lehetõ legtöbb eset-
ben otthonról tudják intézni ügyeiket,
ezért a cégbíróságok és az igazság-
ügyi szervek is egyre inkább az
elektronikus ügyintézésre helyezték
a hangsúlyt. Mindehhez persze esz-
közfejlesztésre volt szüksége a tör-
vényszékeknek, hiszen fejlett infor-
matikai háttér kiépítése nélkül nincs
digitális bíróság és ügyintézés. Az
elnök bízik abban, hogy a technoló-
giai fejlesztéssel egy igazságosabb,

gyorsabb és elérhetõbb rendszert le-
het teremteni mindenki számára.

Az Országos Bírósági Hivatal
képviseletében dr. Benkõ Imola, a
jogi fõosztály vezetõje kifejtette: a bí-
róságok Európa-szerte az élvonal-
ban járnak a digitális átállást illetõen.
Örömhír, hogy a magyarországi tör-
vényszékek is lépést tudnak tartani a
kihívásokkal. A fõ cél az, hogy minél
elõbb bevezetésre kerüljön az
e-akta-rendszer (elektronikus akta),
ami mérföldkõ lesz az eljárási doku-
mentumok távoli elérését illetõen.
Szólt a most záruló, országos inno-
vációs eszközbeszerzési projektrõl
is, melynek során több mint 3000
mobil eszközt vásároltak és osztot-
tak szét a bíróságoknak. Ezek már

nem helyhez kötött gépek, hanem
hordozható eszközök, melyek a
munkahelyen vagy akár otthonról is
használhatók. Fõleg tabletekrõl,
iPadekrõl, E-Book-okról, laptopokról
van szó.

A digitális nyílt napon a társintéz-

mények részérõl felszólalt dr. Sipos
Gyula, a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság vezetõje is, aki többek kö-
zött a rendõrségen már jól bevált
„Robotzsaru” programról is beszélt.
Mint mondta, ez volt a bûnügyi mun-
ka informatikai hátterének az egyik
alapja. A program ma már sok min-
dent tud: a gyanúsítotti kihallgatá-
soktól kezdve az analitikus könyve-
lésig rengeteg adat és információ
megtalálható a rendszerben.

A nyílt nap során az egyes stan-
dokon, a bírósági munkában már al-
kalmazott beszédfelismerõ szoftve-
rekkel, ezenkívül a ViaVideo táv-
meghallgatási programmal, a teljes
Digitális Bíróság projekttel és a rend-
õrség Robotzsaru programjával is
megismerkedhettek a résztvevõk. A
rendezvény a frissen beszerzett esz-
közök használatának oktatásával
zárult.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A projektben megvalósuló fog-

lalkoztatási paktum arra kíván
reagálni, hogy a helyi vállalkozá-

sok igényei szerint nyújtsanak tá-
mogatást. Erre 575 millió forintot
használnak fel, ami megoszlik a
bér, bérköltség, a vállalkozóvá
válás támogatására, valamint
képzésre. A programba a terve-
zett 650 fõbõl eddig 527 fõt von-
tak be, akik közül 264-en bértá-
mogatásban, 142-en képzésben
részesültek, illetve 20 fõ vállalko-
zóvá válását segítették.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A köznyelv szerint pózvai cse-

repesnek hívott épület helyén
zöldfelület maradt, ahol tavaly egy
fûszerkert, majd 270 tõvel rózsa-
kertet hoztak létre. Idén pedig to-
vábbfejlesztették padokkal, virág-
ágyásokkal valamint Kneipp-
jellegû ösvénnyel, amelynek bejá-
ratánál felirat figyelmeztet: vedd le
a cipõd! Mert mezítláb (ami télen
azért nem ajánlott) természetes
talpmasszázsban részesülhetünk.

Az átadáson Tolvaj Márta alpol-
gármester a rekreáció, a pihenés
és a gyógyulás természet adta
helyszínének nevezte az új parkot,
ami egyaránt szolgálja a betegek,
a hozzátartozók és a pszichátriai
osztály munkatársainak örömét.
Mint mondta, az önkormányzat is
fontosnak érzi a rászorulók támo-
gatását, ezért is járult hozzá a
park kialakításához.

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója úgy fogalmazott, hogy
a park létrehozása és átadása sok
emléket idéz fel. Részben azt üze-
ni, hogy közösségi összefogással
mindenre képesek vagyunk, más-
részt, hogy a múlt emlékét ápolni
kell.  Az egykori cserepes helyén
ezzel a szándékkal létesült a pszi-
cho rehabilitációs park, mellyel

kapcsolatban köszönetét fejezte ki
a Forrás Egyesületnek, a pszi-
chiátriai osztálynak és minden köz-
remûködõnek. Mint mondta, a park
harmóniát sugall, az itt töltött idõ
hasznos a léleknek, mert segít el-
felejteni a problémákat.  A társada-
lom felé pedig a nyitottságot képvi-
seli – hangsúlyozta.  

Dr. Sebestyén Gábor, a pszi-
chiátria osztályvezetõ fõorvosa fel-
idézte, hogy az 1848-ban létesített
zalaegerszegi kórházban már
1868-ban elmebetegeket kezeltek.
A pszichiátriai osztály elõdje 1909-
ben jött létre, így jövõre százéves
fennállásukat ünnepelhetik.  Az
akkor még ideg- és elmeosztály
1939-ben költözött ki Pózvára.
1983 az az év, amikor az ideg-
gyógyászat és az elmegyógyászat

szétvált. A történeti visszatekintés-
sel kapcsolatban úgy értékelt,
hogy az osztály mindig is nyitottsá-
got mutatott a társadalom felé. A
pszicho rehabilitációs park létre-
hozása ennek újabb eleme, ahol
nemcsak az orvosi, hanem a ho-
lisztikus szemlélet is jelen van. A
foglalkoztató a nyolcvanas évek-
ben épült, de a betegek gyógyítá-
sában már korábban is helyet ka-
pott a szocioterápia, amit ez park
is szolgál, emelte ki.

A MOL Zöldövezet Program és
az Ökotárs Alapítvány közös pályá-
zatán elnyert támogatással és szor-
gos kezek munkájával kialakított
park nemcsak a betegek, hanem a
látogatók rendelkezésére is áll.
Ahogy a kertészmérnök mondta, aki
ide kijön, élvezheti jótékony hatását. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
December 1-én és 2-án a

sportcsarnokban pedig nemcsak
vásár volt, hanem változatos
szakmai és családi programele-
mek is várták a látogatókat.

Vigh László a fent említett sta-
tisztikákkal kapcsolatban hozzá-
tette: az a cél, hogy országos
szinten 1 kilogramm fölé tudjuk
vinni az egy fõre jutó mézfogyasz-
tást. A tervek között szerepel az
is, hogy a régi iskolatej-program
mintájára iskolaméz-programot is
hirdessenek, hogy a gyerekek mi-
nél kisebb korban megismerjék és
megszeressék a mézet, illetve a
mézbõl készült termékeket.

A Mézfesztivált szervezõ
Söjtör és Térsége Méhészeinek
Egyesülete nevében Czémán
László elnök elmondta: a kézmû-
ves- és termelõi vásár mellett
egészséges életmóddal kapcso-
latos elõadások is voltak a sport-

csarnokban. Ezek természetesen
a méz jótékony hatásait helyezték
fókuszba.

Mivel a fesztivál idén tizenöt, a
programot szervezõ egyesület pe-
dig huszonöt éves, az évfordulók
alkalmából egy jótékonysági
„örömfutásra” is sor került. A Méz-
futamon – mely vasárnap 9 órakor
indult a sportcsarnoktól – jelen
volt dr. Lubics Szilvia hosszútáv-
futó, ultramaratonista is. A jóté-
konysági futás bevételét a megyei
kórház gyermekosztálya kapja. A
sajtótájékoztatón részt vett dr.
Gárdos László fõorvos, a Kora-
szülöttmentõ és Gyermekintenzív
Alapítvány elnöke is, aki nemcsak
a méz, hanem a mozgás egész-
ségmegõrzõ és egészségjavító
szerepére hívta fel a figyelmet.

Ami a mézben rejlõ értékes
tápanyagokat illeti, Németh Zsolt
méhész, az Ambrózia Mézlovag-
rend nagymestere elmondta: ren-

geteg vitamin, ásványi anyag és
nyomelem található a mézben,
ráadásul bizonyítottan baktérium-
ölõ, valamint fájdalom- és gyulla-
dáscsökkentõ hatása van. Az
õszi-téli megfázásokkal terhelt
idõszakban mindenkinek ajánlott
rendszeresen mézet enni, hiszen
ezáltal sok betegség megelõzhe-
tõ, a felsõ légúti megbetegedések
pedig sokkal gyorsabban gyógy-
ulnak általa. De emésztési prob-
lémák esetén is kiváló. Nem kell
tehát egybõl tablettákhoz és más
gyógyszerekhez nyúlni.

A méhész szerint az a cél,
hogy Németországhoz, vagy
Franciaországhoz hasonlóan a
mindennapi étkezésünk részévé
váljon a méz. Bátran kanalazzunk
belõle naponta akár többször is,
édesítsük vele italainkat. Bizo-
nyos mézfajták mindezeken túl
fõzéshez és sütéshez is felhasz-
nálhatók.

FESZTIVÁL, VÁSÁR ÉS ÖRÖMFUTÁS
A MÉZFOGYASZTÁST NÉPSZERÛSÍTETTÉK

A részletekrõl a tankerületi köz-
pontban megtartott sajtótájékozta-
tón Galbavy Zoltán önkormányzati
képviselõ (a program elindítója),
Balaicz Zoltán polgármester, Kajári
Attlila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója, Abelovszky
Tamás, a Bringa Akadémia prog-

ramvezetõje és Soós Szabolcs
rendõr alezredes beszélt.

Elhangzott: a KRESZ-oktatás
célja, hogy a közlekedési ismere-
tekkel megismerkedve biztonsá-
gosan tudjanak a gyerekek közle-
kedni kerékpárral. A balesetmen-
tes közlekedésre való nevelést a

10–12 éves gyerekeknél kell kez-
deni, hiszen szinte valamennyien
kerékpároznak már megfelelõ is-
meretek nélkül. Az önkormányzat-
nak és az oktatási intézmények-
nek is van felelõsségük a közleke-
désbiztonság megteremtésében.
Ehhez partner a tankerületi köz-
pont, a rendõr-fõkapitányság is.
Sajnos gyakoriak a kerékpáros
balesetek, ezek csökkenését is
várják az iskolai KRESZ-oktatás-
tól.

A három általános iskolában a
gyakorlati részt testnevelés és
technikaórán sajátíthatják el a
gyerekek, míg az elméleti kérdé-
sekkel egy Közlekedõ Kisokos
munkafüzet segítségével osztály-
fõnöki órán ismerkednek meg.

KRESZ-OKTATÁS
HÁROM ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A megyei jogú városok közül Szombathely után másodikként

Zalaegerszegen vezetik be a balesetmentes közlekedésre való
nevelést, elsõként az Eötvös-, a Liszt- és az Öveges-iskola 5. és
6. osztályos tanulói számára. 

VEDD LE A CIPÕD!
PSZICHOPARK PÓZVÁN Meghívó

A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

KÖVETKEZÕ ÖSSZEJÖVETELE

DECEMBER 13-ÁN,
LUCA NAPJÁN LESZ

A DEÁK FERENC MEGYEI

KÖNYVTÁRBAN

17 ÓRAKOR.

Rejtõzködõ múltunk
címmel  tart vetített képes
elõadást dr. Vándor László
nyugd. múzeumigazgató,

régész Zalaegerszeg
középkori épitészetérõl. 

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

MUNKABÉR-TÁMOGATÁS ÉS KÉPZÉS
TÁJÉKOZTATÓ A ZALAEGERSZEGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMRÓL

DIGITÁLIS SZAKMAI BEMUTATÓK
NYÍLT NAPOT TARTOTTAK A BÍRÓSÁGON

Elmondta: a CSOK bevezeté-
sét is komoly viták elõzték meg, az
állam meghirdette, és elvárás volt
az önkormányzatok csatlakozása
a kezdeményezéshez. Zalaeger-
szegen a három év alatt visszaté-
rítendõ támogatást 42 igénylõ ka-
pott (50 millió 400 ezer forint),
gyermekkedvezményre 23 millió
700 forintot fordítottak. Mindezt a
lakásalap terhére. A közgyûlési
többséget alkotó frakció belátta,
hogy jövõre már nem tud ennyi tá-
mogatást adni, és a kormány is
változtatott a CSOK rendszerén.
Így Zalaegerszegen a helyi rende-
letet visszavonták, a forrást átcso-
portosították a lakásalapba.

Az autóbusz-közlekedés a vá-
rosnak egyre többe kerül, fogal-
mazott Kiss Ferenc. A közlekedési
vállalat veszteségét az önkor-
mányzatnak kell fizetnie, ez jövõre

eléri már a 300 millió forintot. A he-
lyi buszközlekedés biztosításából
az állam teljesen kivonul, a több-
letköltségeket az önkormányza-
tokra hagyja. Ezt felül kellene vizs-
gálni, mert díjemeléssel, járatritkí-
tással járhat a veszteség finanszí-
rozása. A kérdés, honnan lesz a
városi költségvetésben minderre
pénz? Újabb adók kivetésével? –
tette fel a kérdést a képviselõ.

Szólt még a TOP uniós forrás
támogatásával megvalósuló beru-
házásokról. Szerinte a város küzd
az alsóerdei fejlesztés indításával,
csúszik az uszodaépítés, a kerék-
párutak építése, valamint a VMK
és a sportcsarnok elõtti tér felújítá-
sa is. Mint fogalmazott, a közmeg-
hallgatáson is kiderült, hogy az
embereket elsõsorban a saját kör-
nyezetük állapota érdekli, és a
megélhetésük foglalkoztatja õket.

MSZP: DÖNTÉSEKRÕL
A legutóbbi közgyûlési döntések közül Kiss Ferenc önkor-

mányzati képviselõ (MSZP) sajtótájékoztatóján a CSOK helyi ren-
delet visszavonásáról, a buszközlekedésrõl és a TOP-program
keretében megvalósuló beruházásokról mondott véleményt.

Orbán Balázs, a Miniszterel-
nökség miniszterhelyettese töb-
bek között azt mondta, hogy az
Orbán-kormány sikerét a magyar
stratégiai gondolkodásnak kö-
szönheti, melynek eredménye lát-
szik a gazdasági növekedésben,

az államadósság csökkentésében
valamint a munkanélküliség meg-
oldásában. A Fidesz–KDNP által
vezetett kormány folytatni kívánja
ezt az utat, melynek egyik eszköze
a Szent István-i külpolitika, vagyis
a nemzet szabadságának és moz-
gásterének megteremtése és
megtartása. Mint mondta, itt a Kár-
pát-medencében saját életünket
szeretnénk szabadságba beren-
dezni.  Ehhez kérte a jelenlévõk
támogatását, mert a modern 21.
századi politikai rendszerekben
ezt a mozgásteret a választásokon
keresztül tudják megteremteni. A
jövõ májusi európai parlamenti vá-
lasztás ezért lesz az egyik legfon-

tosabb választás, melynek ered-
ménye alapvetõen fogja meghatá-
rozni azt, hogy szabadon élhetünk
– hangsúlyozta. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a
Sargentini-jelentés kapcsán arra

utalt, hogy a szocialistákkal szem-
ben a többi európai ellenzék nem
jár el a saját országával, saját
honfitáraival szemben. Így most se
várjanak nagy eredményt az EP-
választásokon.  

Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy a 2018-as ország-
gyûlési választásokon a zalaeger-
szegi választókerület a hatodik
legjobb helyet érte el az ország-
ban. A hagyományos évzáró est
ezért egyrészt a köszönet ideje,
másrészrõl új feladat kiadása, hi-
szen számítanak a támogatóikra a
2019. május 26-i EP-választáso-
kon, ahogy az õszi önkormányzati
választásokon is.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
AZ EP-VÁLASZTÁSOKRA KÉSZÜLVE

A Fidesz–KDNP zalaegerszegi szervezetének tagjai tizenegye-
dik alkalommal hívták vacsoraestre támogatóikat, melyen közel
500 fõ vett részt. 

Bali Zoltán kampányfõnök, Vigh László, Orbán Balázs és Balaicz Zoltán



4 Hirdetés
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Kovács Erzsébet, a zalaeger-
szegi területi vezetõség elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
elmondta, hogy hazánkban no-
vember 27-e 1988 óta a véradók
napja, melyhez kapcsolódóan
szervezik meg minden évben az
ünnepségüket. 

Dr. Baracskai Józsefné, a Ma-
gyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetének igazgatója a me-
gyei Vöröskereszt 1945-tõl 2016-ig
összefoglaló kötetet hívta segítsé-
gül mondanivalójához. Mint mond-
ta, a Hittel és alázattal cím akár
szlogenje is lehet a mai napnak.
Az itt jelenlévõ többszörös vér-
adók ugyanis hisznek abban, hogy
amit tesznek, az jó és pótolhatat-
lan cselekedet, amiért sokszor
háttérbe is szorítják saját feladata-
ikat. Azáltal, hogy mindig rendel-
kezésre állnak, a bajban lévõ em-
bertársaik és azok családjai iránt
viseltetnek alázattal. Az igazgató
visszaemlékezett a kezdetekre is,
kiemelve azt, hogy a Kovács Tibor
által szerkesztett 650 oldalas kö-
tetben 168 oldalt a véradás kapott.
Megemlékezett István Lajos pro-
fesszorról, aki a falvakban népsze-
rûsítette a véradást, valamint dr.
Szilvás Rudolfról, a Magyar Vörös-
kereszt örökös tiszteletbeli elnö-
kérõl, aki részt vett a zalaegersze-
gi vérellátó központ létrehozásá-
ban. Napjainkra rátérve azt hang-
súlyozta, hogy mindent megtesz-
nek a meglévõ véradók megõrzé-
séért, megbecsüléséért és után-

pótlásuk biztosításáért, mert vér
nélkül az egészségügyi ellátás
egyszerûen nem mûködhet.

Balaicz Zoltán polgármester, a
rendezvény fõvédnöke arról be-
szélt, hogy a város rendezvényei-
ben mindig fontos szerep jut a jó-
tékonyságnak. Sokan vállalnak
ebben önkéntes munkát, a vér-
adók ugyanakkor sokkal többet
tesznek, mert a legdrágább kin-
csüket, a vérüket ajánlják fel em-
bertársaik megsegítésére. 

Az ünnepségen 30 harminc-
szoros, 17 negyvenszeres, 15 öt-
venszeres, 6 hatvanszoros, 5 het-
venszeres, 2–2 hetvenötszörös,
nyolcvanszoros, kilencvenszeres,
százszoros és 110-szeres véradó
vehetett át oklevelet és ajándékot.
Három fõt azért jutalmaztak, mert
125, 160 valamint 175 alkalommal
adtak már vért. Közöttük is

Windisch Ernõ Sándor zalaeger-
szegi lakos a „csúcstartó”. Mint
mondta, 18 éves kora óta rendsze-
res véradó. Szívesen teszi. Szá-

mára ez jó kontroll is, miután ko-
moly egészségügyi vizsgálat elõzi
meg a véradást. 

HITTEL ÉS ALÁZATTAL
TÖBBSZÖRÖS VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK

A Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi szervezete november
26-án tartotta meg hagyományos rendezvényét a Göcsej-
Palatinus étteremben, amelyen kitüntetésben és elismerésében
részesítették azokat, akik harmincnál többször adtak vért.

VADÁSZ-
TANFOLYAM

INDUL
Zalaegerszegen
december 8-án!

Hétvégi, gyors,
megbízható, vizsgaképes

tudás!

Érdeklõdni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu

06-30/442-8141.  

„Száz fölötti” véradók társaságában.

Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:

116-123



– b. k. –

Az egész napos szakmai prog-
ram vendégei: vasvári, lenti,
gyenesdiási és anyagosszergényi
kollégák osztották meg tapasztala-
taikat a népfõiskolák lehetõségeit
illetõen a házigazdákkal. Múzeumi

séta és a zalai olajipar történetét
bemutató filmvetítés is része volt a
rendezvénynek, melyen közremû-
ködtek a gellénházi dr. Papp Si-
mon Általános Iskola diákjai is. 

Tóth János, a MOGIM igazgató-
ja, a helyi népfõiskola vezetõje el-
mondta: a céljuk, hogy kibõvítsék a

kizárólag olaj- és gáziparral foglal-
kozó intézmény kulturális keretét.
Így egyéb más témákban is szá-
mos neves elõadásnak, kiállítás-
nak adhatott/adhat otthont a mú-
zeum. Terveik között szerepel pá-
lyázati támogatással létesítmény-
bõvítés is, mely távolabbról érkezõ
vendégek befogadását tenné lehe-
tõvé. Egyébként a népfõiskolai
programok szájról szájra és e-mail-
ben terjednek. A mostani jubileumi
rendezvény az idei évzáró is volt
egyben. De már megvannak a
népfõiskola tavaszi tervei, többek
között az Eötvös Loránd-emlékév
kapcsán is lesz rendezvény.

Hogyan képzelik el a gyere-
kek az univerzumot és vajon
mit láthatnak, ha szakavatott
ember segítségével – egy kép-
zeletbeli ûrbuszon – beutazzák
a Naprendszert?

– pP –

A kertvárosi Apáczai Mûvelõdé-
si Központban november 28-án
maga a világûr került a középpont-
ba. Az Eötvös-iskola diákjainak jó-
voltából elõször egy sokszínû kiál-

lítás nyílt a gyerekek rajzaiból és
makettjeibõl, majd Bánfalvi Péter
tanár, amatõr csillagász tartott elõ-
adást „Helyünk az univerzumban”
címmel.

Az Apáczai Mûvelõdési Köz-
pont galériájában megrendezett
kiállítás apropóját az adta, hogy
a szomszédos Eötvös-iskola
idén ünnepli 40. születésnapját.
A jeles évforduló alkalmából szá-
mos programmal készültek erre
az évre. Az egyik egy rajzpályá-
zat volt, ahol a tanárok, majd a
szakmai zsûri (Tóth Norbert kép-
zõmûvész és Nagy Johanna köz-
mûvelõdési szakember) arra vol-
tak kíváncsiak, hogy az alsós
diákok vajon hogyan látják a vi-
lágûrt, miképp gondolkodnak az
univerzumról. Mint az sejthetõ,
nagyon ötletes, merész és szí-
nes rajzok, valamint 3 dimenziós
repülõ objektumok, térplasztikák

születettek és kerültek ki a kiállí-
tótérbe.

A tárlatot megnyitó Bánfalvi Pé-
ter a látottakat értékelve elmondta:
a témaválasztást illetõen több cso-

portra lehet osztani a gyerekek raj-
zait. Voltak, akik az égitesteket a
valóságos helyzetüknek megfele-
lõen ábrázolták, mások a fantázia
világába kalandoztak, és különbö-
zõ ûrutazásokat jelenítettek meg a
papíron. A harmadik csoport pedig
addig merészkedett, hogy az ûrlé-
nyekkel való esetleges jövõbeni
találkozásunkat festette vagy raj-
zolta meg. A gyerekek fantáziája
nemcsak élénk, hanem az is lát-
szik, hogy a pedagógusok és fel-
készítõ tanárok segítségével utá-
najártak a témának. Tanulás, film-
nézés során szerzett tudásukat,
élményeiket is felhasználták a pá-
lyázat során.

A rendezvényre eredetileg Far-
kas Bertalan ûrhajóst is meghív-
ták, aki azonban külföldi elfoglalt-
sága miatt nem tudott Zalaeger-
szegre utazni. Levelét Hanzséros
Alajos, az Eötvös-iskola igazgató-

ja olvasta fel. Többek között el-
hangzott: Farkas Bertalan gyerek-
ként sokat ábrándozott az univer-
zumról, aztán felnõttként megta-
pasztalhatta, hogy ami ott fogadja
az embert, az az igazi csoda. A lát-
vány ugyanis minden képzeletün-
ket felülmúlja.

A program során díjazták is a
gyerekek munkáit: Domján Nim-
ród, Szekeres Donát és Zalavári
Dorka vehetett át elismerést.

A kiállításmegnyitó után az in-
tézmény aulájában Bánfalvi Péter
tartott elõadást, aki egy képzelet-
beli ûrbusszal kalauzolta a gyere-
keket a Naprendszerbe. Az ama-
tõr csillagász elmondta: többek
között azért is fontos a kozmikus
környezet minél alaposabb isme-
rete, mert a tudás birtokában job-
ban tudjuk becsülni azt a helyet,
ahol élünk. A gyerekek megismer-
kedhettek többek között a Merkúr,
a Vénusz, a Mars, a Szaturnusz
felszínével és légkörével, a Föl-
det kísérõ Hold történetével, a
napfoltokkal és napkitörésekkel,
de kozmikus gázfelhõkrõl is szó
esett.

A diákok azt is megtudhatták,

hogy a Vénuszt (Esthajnalcsillag)
a Föld ikertestvérének is nevezik,
mert keletkezési idejük és méretük
szinte azonos. Másban viszont
nem hasonlít ránk a bolygó. Lég-
köre ugyanis sûrû, a felszínt átlát-
hatatlan felhõréteg takarja el, a hõ-
mérséklet pedig 470 Celsius-fok
körül mozog. A forróság miatt még
az esõ (ami a miénkkel ellentétben
jórészt kénes savból áll) sosem éri
el a felszínt (emiatt „liftes esõnek”
is hívják). A Vénusz másik érde-
kessége, hogy ez az egyetlen
bolygó a Naprendszerben, ami
visszafelé forog. A forgási iránya
ráadásul nagyon lassú: a Vénu-
szon egy nap tovább tart (a mi
számításunkkal 243 nap) mint egy
év (224 nap alatt járja körbe a Na-
pot).

Az elõadó a – Föld felszíne és
légköre kapcsán – a környezet-
szennyezésre és a környezetvé-
delem fontosságára is felhívta a fi-
gyelmet. Utalva arra, hogy épp az
emberi tevékenységbõl származó
mellékhatások miatt melegszik a
Föld, és találkozhatunk egyre
gyakrabban pusztító viharokkal és
szokatlan idõjárási helyzetekkel.

Negyven alkotás lelt gazdára
a szombaton megrendezett De-
cemberi LICIT, kortárs képzõ-
mûvészeti aukción. Mint ismert,
a ZAZEE Kulturális Egyesület
szervezésében zalaegerszegi
vagy a városhoz valamilyen for-
mában kötõdõ alkotók mûvei
kerültek elárverezésre. A cél az
volt, hogy a helyi mûvészek és
a potenciális vásárlók egy han-
gulatos est keretében találkoz-
hassanak egymással.

Az Arany Bárány Hotel pince-
klubjában zajló licitet megelõzte a

beérkezett festményeket, szobro-
kat, grafikákat felvonultató Novem-
beri Kiállítás. Itt a közönség nem-
csak érdekes tárlatvezetéseken
vehetett részt a rendezvény egy
hete alatt, hanem ki-ki meg is jelöl-
hette a számára kedves alkotáso-
kat. Elsõ körben ezek a mûvek ke-
rültek kalapács alá. Az egyesület
több mint félszáz képzõmûvészt
keresett meg, hogy vegyen részt a
tárlaton, és az azt követõ aukción;
közülük negyvenhárman adtak be
valamilyen munkát az eseményre.
Mint ahogy dr. Kostyál László mû-
vészettörténész az aukciót meg-
elõzõ utolsó tárlatvezetésen fogal-
mazott: az elmúlt harminc évben –

mióta õ a szakmában dolgozik –
nem volt a városban ilyen hordere-
jû kiállítás, ami ennyi helyi alkotót
sorakoztatott volna fel. Ráadásul
hagyományos értelemben vett ár-
verésre sem került sor nagyjából a
múlt század óta.

Az egyesület összesítése alap-
ján a 115 kiállított mûbõl negyven
talált gazdára az árverés során;
mintegy 2,3 millió forint értékben.
A vidám, kötetlen esten Wahorn
András képzõmûvész volt a kikiál-
tó, aki örömét fejezte az iránt,
hogy ennyi embert megmozgatott
az árverés, bõven akadt licitáló, és
a drágább tételek közül is jó né-
hány gazdára lelt.
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Mint azt az együttes vezetõje
és zeneszerzõje, Lukács Sándor
érdeklõdésünkre elmondta: klasz-
szikus költõk (Ady Endre, Tóth Ár-
pád, József Attila, Kassák Lajos)
verseit ültetik át zenére. A fellépé-
sek alkalmával elszavalják az ere-
deti verset, majd ezt a megzenésí-
tett változat követi. Az a céljuk,
hogy bemutassák, hogyan lesz
egy költeménybõl dal, és hogy a
zene mennyit tud hozzátenni egy-
egy vershez. A Kiss Szilvia, dr.
Vígh András, Hóbor László és
Lukács Sándor alkotta formáció
számára a lokálpatriotizmus is fon-
tos, ezért zalai, zalaegerszegi
szerzõk mûveit is megzenésítet-
ték: Keresztury Dezsõ, Pék Pál és
Péntek Imre egy-egy költeményé-
bõl is dal lett.

A temesvári turnéval kapcso-
latban Sanyi elárulta: egy ismerõ-
sük révén jutottak ki az erdélyi vá-
rosba. Tavaly ugyanis sikeres
koncertet adtak a Veszprém me-
gyei Bánd község mûvelõdési há-
zában. Annak vezetõje temesvári
illetõségû, és õ szervezte le nekik
az egész utazást. Nemcsak Te-
mesvár, hanem a környezõ ki-
sebb települések templomaiban
is felléptek. Három nap alatt négy
koncertet adtak. Hogy miért pont

templomokban? Lukács Sándor
szerint a helyszín egy izgalmas
kérdés. A produkció ugyanis any-
nyira emelkedett, mondhatni
szakrális, hogy nagyon is illik az
imaházak hangulatához. De,
ugyanezzel a verses anyaggal

koncerteztek már kocsmákban is,
és érdekes módon ott is megszü-
letett a megfelelõ pillanatokban a
csend. A végén pedig a vastaps.
Ugyanez volt Temesváron is, ahol
az ott élõ szórvány magyarság
tagjaiból álló közönség és a
templomok papjai óriási szeretet-
tel és lelkesedéssel fogadták
õket. Annál is inkább, mert a bán-
sági régió sokszor kiesik az anya-

országból érkezõ turisták célpont-
jai közül.

A megzenésített versekbõl álló
produkció alapötlete egyébként
onnan jött, hogy Sanyi néhány év-
vel ezelõtt a Mária Rádió felkéré-
sére zenéket szerzett klasszikus
magyar költõk verseihez. Ez adta
a további ötletet, hogy dalok szü-
lessenek a költeményekbõl. Ami a
kiválasztott versek tematikáját ille-
ti: a zenekar fõleg szakrálisabb, Is-
ten és ember viszonyát kutató mû-
veket választott. Nem feltétlenül a

„felettünk lakó”, hanem inkább a
bennünk élõ Isten kerül elõtérbe.
De a versek a társas kapcsolatok-
ra, az egymáshoz fûzõdõ viszo-
nyainkra is reagálnak. 

A Magyarucca együttes szeret-
né, ha ebbõl az Innen és túl pro-
dukcióból a következõ évben le-
mez is készülne, amiben a dalok is
és a szavalatok is helyet kapná-
nak.

LÉLEK-KERESÕ DALOK TEMESVÁRON
ERDÉLYBEN JÁRT A MAGYARUCCA ZENEKAR

Lélekemelõ versekkel és hozzájuk íródott zenékkel vendéges-
kedett október közepén Temesváron és környékén a Magyarucca
zenekar. A zalaegerszegi együttes több mûsorral – saját dalok-
ból, illetve feldolgozásokból álló repertoárral – is rendelkezik. Ez-
úttal az „Innen és túl – Lélek-keresõ versdalok” címû produkció-
val utaztak Erdélybe.

VISSZAFELÉ FORGÓ BOLYGÓ ÉS ÛRLÉNYEK
KIÁLLÍTÁS ÉS ELÕADÁS AZ UNIVERZUMRÓL

LICITTÁRCSÁK A MAGASBAN
EREDMÉNYES VOLT A DECEMBERI LICIT

JUBILEUM
ÖTÉVES A ZALAEGERSZEGI NÉPFÕISKOLA

Jubileumi rendezvényt tartott a zalaegerszegi dr. Papp Simon
Népfõiskola Tagozat. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum által
2013 novemberében indult kezdeményezés a tágabb kulturális le-
hetõségeket szolgálja. 

Bánfalvi Péter tárlatmegnyitója.

Wahorn András a kikiáltó.



Különösen vidám hangulatú
könyvbemutatóra került sor a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A 20 év halogatás
után napvilágot látott muravidé-
ki népzenét feltáró kötet bemu-
tatója nótás-dudás kíséretet ka-
pott.

– b. k. –

A magyar népzene egyik fehér
foltját, a politikai okokból nem ku-
tatható Muravidék népzenéjét tár-
ta fel és gyûjtött belõle 4 órányi
anyagot Paksa Katalin Széchenyi-
díjas népzenekutató és Németh
István népzenekutató 1998-ban. A
bõ egyhetes munka gyümölcsébõl
a könyv mellékleteként az adat-
közlõk által felénekelt CD-váloga-
tást terveztek közreadni. Ez utóbbi
halódása miatt csak 20 év után ke-

rült az értékes és a maga nemé-
ben egyedi gyûjtõmunka kiadásra. 

A kutatók elmondták, különö-
sen nagy öröm volt számukra,
hogy ez az elzárt terület milyen
élénken õrizte a népdalt, népze-
nét, élõk voltak még anno a nép-
hagyományok. Hozzátették, mél-
tányosan sikerült megörökíteni en-
nek a kis területnek szinte az
egész zenei képét. Nemcsak leje-
gyezték azonban a dalokat, ha-
nem össze is vetették a mai ma-
gyar területen hasonlóan szóló

énekekkel. Paksa Katalin elmond-
ta, nagyon sok hasonlóság van a
zalai népdalkinccsel (a Muravidék-
nek nevezett tájegység nagyrészt
Zala megye része volt az elcsato-
lás elõtt), de vannak teljesen egye-
di vonások is, mint például az újévi
köszöntõ népdal. A könyvbemuta-
tón részt vevõ közönség ez utóbbit
hallhatta is a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem négy hallgató-
jának elõadásában, egy karácso-
nyi dalcsokor részeként. A gyö-
nyörû hangú fiatal férfiak még ka-
tonadalokat és vidám hangvételû
párosító dalokat szólaltattak meg. 

A rendezvényen Kiss Gábor
könyvtárigazgató ismertette a Mu-
ravidéknek nevezett tájegység tör-
ténetét, földrajzi elhelyezkedését,
kultúráját. A vidék tánczenéjét Ko-
vács Péter, a Harangláb Együttes
tagja, egyben a könyvtár munka-
társa szólaltatta meg dudán. 
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– b. k. –

Az intézmény tornaterme zsú-
folásig telt a 23 szakmacsoportot
bemutató standokkal. A legtöbb
helyen „élesben”, azaz munka
közben láthatók a jelenlegi szak-
képzõs diákok, akik potenciális
utódjaik számára tartanak bemu-
tatót. Szakácsok, cukrászok, fa-

iparosok, építészek, gépészek,
környezetvédõk, fodrászok, infor-
matikusok, egészségügyisek,
mûvészetek elhivatottjai vagy ép-
pen népi iparmûvészek lelkese-
dése hatja át a rendezvényt. De
mód van beszélgetésre is a sike-
res diákokkal illetve szakembe-
rekkel is. 

A cél pedig, hogy minél inkább
az érdeklõdésnek megfelelõ to-
vábbtanulási utat válasszon a

diák. Bár a pályamódosítás nem
ritka manapság, gyorsan szûnnek
meg és születnek új szakmák, az
irányvonalat azonban meg lehet
határozni, ahogy erre a megnyitón
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ is biztatott. Tolvaj Márta alpol-
gármester pedig arról beszélt,
hogy az érdeklõdésnek, képessé-
geknek megfelelõ pályaválasztás

esélyt jelent az elégedett élethez.
Az önkormányzat képviseletében
arról is szólt, hogy minél inkább
helyben maradásra biztatják a jó
szakembereket. 

A programot alkotó pályázat
egészítette ki, ahol „Szakmák,
mesterségek világa” címmel vár-
ták az alkotásokat, rajz, írás és
film kategóriában. A legjobb mun-
kákat kiállították és díjazták a ren-
dezvény megnyitóján.  

IRÁNYT VÁLASZTANI
PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS SZAKMABEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS

A pályaválasztási döntésben kíván segíteni az a háromnapos
rendezvény, mely a szakmák világába enged betekintést. A Zala
Megyei Kormányhivatal és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara által szervezett program az Apáczai Mûvelõdési Központ-
ban várja a hetedik-nyolcadik osztályosokat. 

Tizenkét lakótömbben 260 la-
kást építenek Nekeresd város-
részben. A beruházók által in-
novatív lakóparknak nevezett
fejlesztésrõl az Arany Bárány
Hotel télikertjében tartottak fó-
rumot.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
város elmúlt évekbeli fejlõdésérõl
beszélt, többek között megemlítette
a javuló foglalkoztatási mutatókat,
ami mostanra már munkaerõ-
hiánnyal szembesít. Mint mondta,
ennek kezelésére a leggyorsabb
megoldás a 600 millió forint ráfordí-
tással épülõ új, 180 férõhelyes
munkásszálló (a volt ZÁÉV mun-
kásszálló átalakításával), amit jövõ
márciusban adnak át. Ez viszont
azt jelenti, hogy más vidékekrõl jön-
nek ide dolgozni. Éppen ezért a
legjobb megoldás az, ha a helyi
szak- illetve felsõoktatási képzést
erõsítik, azt tudatosítva a még ta-
nulóknak, hogy Zalaegerszegen
igenis érdemes elhelyezkedni. Ide
kapcsolódik, hogy a napokban
megkezdõdik a volt Petõfi-laktanya
parancsnoki épületének bontása.
Ennek helyén létesítik szintén 600
millió forintos költséggel a Duális
Szakképzõ Központot a szakem-

ber-utánpótlás érdekében. Emellett
egy 4,5 milliárdos felsõoktatási fej-
lesztés keretében az egyetem terü-
letén az egyik épületet SSC oktatá-
si központtá fogják átalakítani. 

Kitért a lakáspiacra is, közölve,
hogy a városban 2015 óta a már
átadott lakások száma, a most
épülõk illetve az engedélyezés
alatt állók száma eléri az 503-at.
Mint mondta, ez azt mutatja, hogy
Zalaegerszeg fejlõdõ gazdáságá-
ra kiemelt várakozással tekintenek
a befektetõk. Az innovatív lakó-
park kigondolóit is ez a várakozás
vezette, hiszen felismerték a vá-
rosban rejlõ gazdasági és innová-

ciós potenciált, amely többek kö-
zött az épülõ jármûipari tesztpá-
lyában, valamint a létesítendõ 5G
mobilhálózatban rejlik, hangsú-
lyozta a polgármester.

Az innováció a lakóparkban is
megjelenik, hiszen lesznek elekt-
romos autók töltését biztosító he-
lyek, napkollektorok és okosrend-
szerek kiépítésére alkalmas laká-
sok. Mások mellett Bertók Sándor
építészmérnök, tervezõ ismertette
a magánberuházásban megvaló-
suló projektet, amely 2019 feb-
ruárjában indul. Az innovatív lakó-
parkot várhatóan 2023 decembe-
rében adják át.

INNOVATÍV LAKÓPARKOT ÉPÍTENEK
BERUHÁZÁS INDUL A NEKERESDI VÁROSRÉSZBEN

NÓTÁS, DUDÁS KÍSÉRETTEL
A MURAVIDÉKI MAGYAR NÉPZENÉRÕL
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2018. DECEMBER 20-IG Nemes-ART '70 – Nemes László festõmûvész jubileumi
kiállítása (Keresztury VMK – Gönczi Galéria)

2018. DECEMBER 18-IG Kiállítás a Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely éves
munkáiból (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

2018. DECEMBER 20-IG Foltvarró Klub adventi kiállítása (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)

2018. DECEMBER 24-IG Egerszegi Advent
2019. JANUÁR 11-IG Az Eötvös József Általános Iskola és az Apáczai

Mûvelõdési Központ kiállítása az iskola 40 éves jubileuma
alkalmából (Apáczai MK)

2019. JANUÁR 11-IG Készítsük lelkünket – Vitrinkiállítás (Gébárti Kézmûvesek
Háza) 

2019. JANUÁR 12-IG Vitrin Képzõmûvészeti Egyesület kiállítása (Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem)

2018. DECEMBER 5. 13–18 ÓRA Adventi jótékonysági vásár (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 5. 17–19 ÓRA Keresd a sapit – Mikulás-keresõ verseny gyerekeknek

Andráshidán
2018. DECEMBER 5. 17 ÓRA Vitrin Képzõmûvészeti Egyesület kiállításának megnyitója

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. DECEMBER 6. 9.30 Pikulás Mikulás – A Kis-Hétrét együttes vidám Télapó-

mûsora (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 6. 19 ÓRA Egerszegi páholy Jakupcsek Gabriellával (Városi

Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. DECEMBER 7. 16 ÓRA Mikulás-ünnepség (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 7. 19 ÓRA Anna & The Barbies Akusztik (Art mozi)
2018. DECEMBER 8–9. Retrójáték-kiállítás és játékos tudományshow (Keresztury

VMK) 
2018. DEC. 8–9. 14–20 ÓRA Karácsonyi kézmûvesvásár (Art mozi)
2018. DECEMBER 10. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat – A gondolatnélküliség, a hall-

gatás és a megérzés mûvészete (Keresztury Dezsõ VMK)
2018. DECEMBER 10. 19 ÓRA Operát az Operából rendezvénysorozat: Tosca (Art mozi)
2018. DECEMBER 12. 17 ÓRA Laposa Julcsi: NÉPI hang-színek TÉL c. népzenei kötet-

bemutató Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
2018. DECEMBER 12. 14–17 ÓRA Karácsonyfa-díszítõ verseny (Apáczai MK)
2018. DECEMBER 12. 18.00 ELTÉRÕ MEGKÖZELÍTÉSEK A MAGYAR TÖRTÉNET-

KUTATÁSBAN: Mátyás király (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 14. 14 ÓRA Karácsonyváró kézmûvesforgatag (Csácsbozsoki Mûvelõ-

dési Ház)
2018. DEC. 15–16. 14–20 ÓRA Karácsonyi kézmûvesvásár (Art mozi)
2018. DECEMBER 15. 20 ÓRA Szabó Balázs Bandája: Rajtad felejtett szavaim lemez-

bemutató turné (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 16. Országos dzsúdócsapatverseny (Zalakerámia Sport- és

Rendezvénycsarnok)
2018. DECEMBER 16. 14–18 ÓRA Nyitott mûhelygalériák napja a Gébárti Kézmûvesek

Házában – Mûhelyfoglalkozások a karácsony jegyében
2018. DECEMBER 16. 18 ÓRA A zalaegerszegi Városi Vegyeskar karácsonyi koncertje

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. DECEMBER 17. 17.30 ÓRA Önismereti tréning: Kiteljesedés, önmegvalósítás, meditá-

ció (Keresztury VMK – VMK Caffé)
2018. DECEMBER 18-IG Kiállítás a Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely éves

munkáiból (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 19. 18 ÓRA Bödõcs Tibor – Nincs idõ a gólörömre – turnézáró (Art

mozi)
2018. DECEMBER 23. 15 ÓRA Mindenki karácsonya a Betlehemnél a Szent István-

szobornál Csácsbozsokon
2018. DECEMBER 23. 17–19 ÓRA Mindenki karácsonya Andráshidán
2018. DECEMBER 24. Karácsonyi matiné (Art mozi)
2018. DECEMBER 24. 23.30 ÓRA Karácsonyi koncert a kertvárosi énekkar közremûködé-

sével (kertvárosi templom)
2018. DECEMBER 31. 9 ÓRA XXIV. Egerszegi Decathlon Mountain Man Marathon – hegyi-

maraton futóverseny
2018. DECEMBER 31. 10 ÓRA Szilveszteri túra (Csácsi-hegy)
2018. DECEMBER 31. Apáczai retrószilveszter (Apáczai Csere János

Mûvelõdési Központ)
2018. DEC. 31–2019. JAN. 1. Zalaegerszegi városi szilveszter – Újévi köszöntõ és tûzi-

játék (Dísz tér)

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2018. december 4.
SENIOR AKADÉMIA

2018–2019 õszi félév

PROGRAM
2018. DECEMBER 6.

14.00–14.15 Ünnepélyes félévzáró 
Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasá-
gi Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Ki-
emelt Projektek igazgatója
Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi
Tanács elnöke 
Dr. Gubán Miklós – Budapesti Gazdasági Egyetem
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, dékán
Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idõsügyi Tanács
elnöke

14.15–15.20 Balaicz Zoltán – Évértékelõ
15.20– Meglepetés kulturális program

VII. ZEGASZTÁR 2019
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánigazgatási Osztálya és

a Zalaegerszegi Televízió közös produkciójaként,
a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal

együttmûködve

MEGHIRDETJÜK NAGYSIKERÛ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÜNKET A ZALAEGERSZEGI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA
„ZEGASZTÁR 2019” címmel az alábbi kategóriákban:

1. könnyûzene 5. népi tánc
2. komolyzene 6. modern- és társastánc
3. népzene 7. szépirodalom (vers, novella)
4. versmondás – prózamondás 8. képzõmûvészet (rajzok, festmények, kisplasztikák stb.)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2018. december 15.

A városi elõdöntõk (március 30. – április 6. – április 13.) a Zalaegerszegi Televízió Stúdiójában
lesznek élõ adás keretében. A zsûri döntése és a közönségszavazatok alapján kategóriánként 4
versenyzõ jut be a Zegasztár Gálára (1–2–3. helyezettek és közönségdíjasok).

A ZEGASZTÁR GÁLÁT a város napjának tiszteletére 2019. május 13-án 18.00 órakor a Hevesi
Sándor Színházban élõ televíziós adás keretében rendezik meg. Itt adják át a díjakat – 1–2–3.
helyezettek – és a közönségszavazatok alapján a „Zegasztár 2019” fõdíjat.

A jelentkezéseket intézményenként összesítve Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. IV/423.) kell benyújtani a
jelentkezési lap kitöltésével 2018. december 15-ig. 

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy technikai okok miatt, a Zalaegerszeg területén található hulla-

dékudvarok nyitvatartásában és hulladékátvételi rendjében, az alábbi változások következnek be:

I. BÚSLAPUSZTAI HULLADÉKUDVAR
8900 Zalaegerszeg-Búslakpuszta 0182/13 hrsz. (a regionális hulladéklerakóval egy telephelyen)
• 2018. december 1-tõl zárva tart.

II. PARKI UTCAI HULLADÉKUDVAR
8900 Zalaegerszeg, Parki u. 0883 hrsz. (A Zala Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító területén)
• 2018. december 15-tõl a veszélyes és elektronikai hulladékok átvétele szünetel.
• A telephely 2018. december 22-tõl zárva tart.

Mindkettõ telephelyre vonatkozó változás, hogy a használt nyílászárók átvétele csak abban az eset-
ben lehetséges, ha a síküveg a keretébõl, már a beszállítás elõtt eltávolításra került, és az alkotók elkü-
lönítetten kerülnek átadásra.

KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET!
Zala-Müllex Kft.

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: az önkormányzat fontos-
nak tartja a Virágos Magyarország
és a Virágos Zalaegerszegért
mozgalmakat, amelynek sikeré-
ben a város közössége is részt
vesz, ezt a számos elismerés bi-
zonyítja.  2015-ben például az or-
szágos elsõ hely. A polgármester

szerint cél, hogy továbbra is az el-
sõ díjazottak között legyen a vá-
ros.  Gratulált az eredményekhez
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos is, kiemelve
a VG. Kft. munkáját.

Horváth István ügyvezetõ arról
szólt, hogy a Virágos Zalaegersze-
gért mozgalom iránt évrõl évre

nagy az érdeklõdés. Újabb kate-
góriákat hirdetnek meg és évrõl
évre igyekeznek újdonságokkal je-
lentkezni. Õszi beültetéseket is
terveznek, az idõjárástól függ,
hogy az elképzeléseiket mennyire
tudják megvalósítani.

A város gazdasági fejlõdésével
párhuzamosan Zalaegerszeg ref-
lektorfénybe került, sokan látogat-
ják a zalai megyeszékhelyet, ezért
nem mindegy, milyen városképet
látnak, milyen zöldfelület fogadja
az ideérkezõket.

ELISMERÉS A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENYEN
ZALAEGERSZEG MINDIG VIRÁGOS VÁROS VOLT

A zöldfelületek magas szintû tervezettsége, kiváló minõsége,
változatossága, kreatív megvalósítása elismeréseként a „Város”
kategóriában Miniszterelnöki Díjban részesült Zalaegerszeg. A
részletekrõl sajtótájékoztató keretében számoltak be a városházán.
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2019. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018.

DECEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 12. 17. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 12. 18. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 12. 13. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium 2018. 12. 13. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 12. 18. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 12. 19. 7.00–12 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 12. 11. 7.00–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 12. 10. 7.00–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 12. 17. 12.00–14 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 12. 14. 7.00–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 12. 17. 7.00–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 12. 11. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 12. 12. 7.00–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 12. 13. 7.00–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 12. 17. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 12. 18. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 12. 13. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 12. 12. 10–13 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 12. 18. 7.00–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 12. 13. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 12. 13. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. DECEMBER 20. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakel-
látások térítési díjáról és az igénylésükhöz fel-
használható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biz-
tosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév
betöltéséig a hátrányos helyzetû gyermekek és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek

részére az alábbiak szerint:
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének lehetõsége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrá-
nyos helyzetû gyermekek és rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyermekek, akiknek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a
jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának idõtartama:

2018. december 27., 28. és 2019. január 2. (is-
kolai téli szünet 3 munkanapja).
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének helyszíne: 
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit

Tagkollégium, 8900 Zalaegerszeg, Puskás T.
u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumá-
nak étkezõje).

A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ
szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Za-
laegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.).
A nyilatkozatok személyes leadásának határ-
ideje, címe: 

2018. december 13. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere
János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegersze-
gi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193.
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának módja:

A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a dé-
li meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzá-
sa, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a ré-
szére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ. 

A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az
ügyintézés idõtartamát is.

Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra,
szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN

RÉSZESÜLÕ HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2018/2019. TANÉV TÉLI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL
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– Biztosan végeztünk csopor-
tunk élén – kezdte értékelését Fe-
hér László edzõ (képünkön jobb-
ról). –  A Fradi elleni pontvesztés
annak tudható be, hogy akkor még
tartott a bajnokság körüli lebonyo-
lítási bizonytalanság. Az elsõ he-
lyünk nem meglepetés. Fontos do-
lognak tartom, hogy bõ kerettel
rendelkezünk, egészséges harc
van a csapatba kerülésért. Igyek-
szem úgy forgatni a csapatot,
hogy mindenki kapjon játéklehetõ-
séget. A játékosok tudomásul vet-
ték, eszerint dolgoznak. Az egész-
séges versenyhelyzet csak jót te-
het a teljesítményünknek. 

– Õsszel szerepeltek nemzet-
közi porondon is…

– A világkupán címvédõként
vettünk részt, tisztában voltunk ve-
le, hogy minden évben nem lehet
megnyerni. Balszerencsés módon
nem kerültünk a négyes döntõbe,
az elért ötödik helyünket jónak tar-
tom. Egy fán múlott egyébként a
négyes döntõbe jutásunk. A nem-
zetközi szinten a tehetõsebb klu-
bok összevásárolják a csapatot,

kiváló játékosokat  szerzõdtetnek,
így egyre több a jó együttes.  

– A Bajnokok Ligájában jól
rajtoltak…

– A Bamberg elleni 6:2-es hazai
siker és a megszerzett sok belsõ
szettpont bizakodással tölt el,
hogy a visszavágón kiharcolhatjuk
a továbbjutást. Amennyiben to-
vábbjutunk, a Szeged vagy az
olasz Neumarkt lehet az ellenfél a
nyolc között.

– Visszatérve a Szuper Ligá-
ra, hogyan folytatódik a bajnok-
ság?

– A másik csoportból a Sze-
ged, a Szolnok és a Répcelak ke-
rült a felsõházba. Csoportelsõ-
ként hat pontot viszünk magunk-

kal.   A felsõházban egy-egy oda-
visszavágót játszanak a csapa-
tok. Nem lesz rájátszás, hanem a
fordulók után alakul ki a végsõ
sorrend. Szeretnénk megvédeni
bajnoki címünket, amelyre jó
esélyt látok. Örömmel tölt el, hogy
ificsapatunk is megnyerte cso-
portját. Ketten teljesen újoncként
kaptak játéklehetõséget, így min-
denképpen dicséretes a teljesít-
ményük.

BAJNOKI CÍMVÉDÉSRE KÉSZÜL A ZTK FMVAS
EGÉSZSÉGES VERSENGÉS A CSAPATBA KERÜLÉSÉRT

Véget ért az õszi idény  a tekézõk Szuper Ligájában a férfiaknál
is. Az országos szövetség változtatott a versenykiíráson, két cso-
portra bontotta a mezõnyt, amely ellen egy ideig tiltakozott a csa-
patok egy része, köztük a ZTK FMVas csapata is. Mindhiába, ma-
radt az eredeti kiírás. Csoportjában az élen végzett a zalai együt-
tes, mindössze egy pontot vesztettek. – Akik figyelemmel kísérték a

csapat több éves teljesítményét,
tisztában voltak vele, hogy a visz-
szaesés törvényszerû volt – véle-
kedett Dobos Sándor edzõ. – Az
elõzõ szezonokban is erõn felül
teljesítettünk. Nyáron meghatáro-
zó tudású játékosok igazoltak el
tõlünk, az érkezõk és a fiatal, saját
nevelésû labdarúgóink még nem
érték el a távozók szintjét. Az új já-
tékosokat be kellett építeni, ami
nem megy egyik napról a másikra.
A visszaesés másik oka, hogy az
egyébként sem bõ keretünket nem
kerülték el a sérülések, Balla hosz-
szú idõre dõlt ki, az õsz során
Kalamár, Kovács L. és Simonfalvi
is megsérült. Fiataljainknak így a
vártnál több játékperc jutott, ami
nem baj, viszont az éles helyze-
tekbõl sokszor rosszul jöttünk ki,
hiányzott a rutin. Összességében
az ellenfeleinkkel játékban felvet-
tük a versenyt,  az általuk lõtt gó-
lok nagyon hiányoztak. Mindössze
15-öt szereztünk. Az ellenfél kapu-
ja elõtt nem vagyunk elég higgad-
tak. 

– Kiesõ helyen állnak. Mi vár-
ható tavasszal? 

– Tavasszal riválisaink döntõ
többségét fogadjuk, úgy vélem , jó
hazai szerepléssel megalapozhat-

juk a biztos bentmaradást. A fiata-
lok is rutinosabbak lesznek, s re-
ményeim szerint a kiélezett talál-
kozók a mi javunkra dõlnek el.
Õsszel több olyan mérkõzést ját-
szottunk, ahol mi voltunk a jobbak,
azonban egy-egy hiba miatt mégis
vesztettünk. A fiataljaink jövõje ér-
dekében bent akarunk maradni az
NB III-ban, mivel csak így biztosí-
tott a fejlõdésük. A mezõnyben a
harmadik legfiatalabb játékoske-
rettel rendelkezünk.

– Változhat tavaszra a keret
és a csapat anyagi helyzete?

– Azt gondolom, hogy semmi
sem változik. Remélem, hogy tá-
vozó nem lesz, s egy jó felkészü-
léssel szép tavaszt produkálha-

tunk. Az anyagiakról szólva, nem
hiszen, hogy félidõben toppanna
be egy tehetõs szponzor.

– Menet közben is távozott
egy nyáron igazolt játékosa… 

– Úgy volt, hogy Szi-Péter Jó-
zsef  Egerszegen tanul tovább, vé-
gül mégsem így lett. A havi 80 ezer
forintos utaztatását nem bírta volna
el a költségvetésünk. Más csapatok
– például a Pápa – az albérletét is fi-
zetik, mi ilyet nem tudunk felvállalni. 

– Magyar Kupa-mérkõzéssel
zárják le az évet…

– Sorsoláskor nem volt szeren-
csénk, jó lett volna hazai pályán
játszani az Érd ellen. Vendéglá-
tóink a mérkõzés esélyesei, de
megpróbálunk meglepetést okoz-
ni. Nem feltartott kézzel utazunk
az NB III élcsapatához, annál is in-
kább, mert az MLSZ a Magyar Ku-
pában való jó szereplést anyagilag
is díjazza.

ANDRÁSHIDÁN BIZAKODNAK
TAVASSZAL KIHARCOLJÁK A BENTMARADÁST

Befejezõdött az õszi idény a labdarúgó NB III-ban. A Nyugati
csoportban szereplõ Tarr Andráshida SC együttese 15 ponttal a
14. helyen zárt, négyszer gyõzött, háromszor játszott döntetlent,
kilencszer kikapott. A félidõben kiesõ helyen áll a zalai csapat.

Helyére igazi klasszist, a 39
éves görög hátvédet, Evanthia
Maltsit igazolták le, aki legutóbb a
görög Olympiakoszban szerepelt.
A 180 cm magas játékos 2009-es
Eb-n kiváló teljesítményével az
ötödik, 2017-ben a negyedik hely-
hez segítette a görög válogatottat.
Klubszinten is kiváló eredmények-
kel rendelkezik. Játszott többek
között spanyol, cseh, török, francia
csapatokban, pályafutását kupa-
gyõzelmek, bajnoki címek kísérik.
Szerepelt világbajnokságokon,
olimpián hazája válogatottjában.

Kipróbálta magát az amerikai profi
ligában is (WNBA). Evanthia
Maltsi elõször játszik magyar csa-
patban.

Múlt szerdán az NKE-Csata el-
len már pályára is lépett, s a csa-
pat legponterõsebb játékosa volt.

– Nem zsákbamacskát vettünk
– hangoztatta Gáspár Dávid, a
ZTE NKK vezetõedzõje. – Kis sze-
rencsével sikerült leigazolnunk. Õ
az európai nõi kosárlabda ikonikus
alakja. Bízom benne, hogy segíte-
ni tud csapatunknak, és a fiatalok
is sokat tanulhatnak tõle.

NEMZETKÖZI KLASSZIST IGAZOLT A ZTE NKK
EVANTHIA MALTSI EGERSZEGEN

A ZTE NB I-es nõi csapatának szakmai vezetése kezdeményez-
te az amerikai Taneisha Harrison szerzõdésének felbontását,
amely megtörtént.

Simon Zoltán, a cég vezetõje el-
mondta, az elsõ szerzõdést 2013-
ban írták alá, s általában az ilyen
hosszú távú szerzõdések idõvel ki-
fáradnak. Esetükben azonban szó
nincs errõl, mindkét fél elégedett.
Nagyra tartják a ZTC-nél folyó
munkát. Gondolnak a fiatalokra és
egyre többen választják a sport-
ágat. Országos bajnokságokon
szerepelnek nagyszerûen, és
öregbítik a cég és a klub hírnevét.
A fiatalok mellett az idõsebb kor-
osztály is otthonra lelt a klubnál. 

Fehér Ferenc, a ZTC elnöke el-
mondta, tovább folytatják a sport-
ág népszerûsítését, ezért több
ilyen programot szerveznek. Ké-
szülnek a jövõi évi bajnokságokra.
Pályázat útján egyesületük meg-
nyerte a 2020-as országos rövid
távú sprint váltóbajnokság rende-
zési jogát, amelyre már most meg-
kezdik a felkészülést. A Parkerdõ-

ben a „Családok éve” programhoz
kapcsolódva, az országos szövet-
ség támogatásával mobil tájfutó-
pálya kerül kialakításra.

Balaicz Zoltán polgármester
üdvözölte a két fél újabb megálla-
podását. Megemlítette, hogy két
helyi érték talál ismét egymásra. A
Trió Egerszeg Kft. fontosnak tartja,

ha valaki kap a közösségtõl, az
adjon is. A cég azon helyi vállalko-
zások közé tartozik a városban,
amely támogatja többek között a

sportot, a kultúrát. Megemlítette,
hogy a parkerdei mobil tájfutópá-
lya után tervezik az Alsóerdõn is
egy hasonló kialakítását.

A sajtótájékoztató végén Simon
Zoltán és Fehér Ferenc aláírta a
névadó szponzori szerzõdést.
Balaicz Zoltánt a ZTC legújabb
sportfelsõjével ajándékozták meg.

KITARTANAK A TÁJFUTÓK MELLETT
Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy meghosszabbította név-

használó szponzori szerzõdését a ZTC tájfutó egyesülettel a Trió
Egerszeg Kft. 

A megyeházán megtartott ün-
nepélyes összejövetelen a 320
klubtagot számláló egyesület 64
küldöttjét Kámán Vilmos elnök
köszöntötte, majd rövid kiegészí-
tést fûzött az írásban elõzetesen
megküldött beszámolóhoz. Ki-
emelte: nyugodt, kiegyensúlyo-
zott és eredményes évet zártak.
Három szakemberük is országos
elismerést vehetett át. Kámán
Ferenc a Magyar Atlétikáért díj
arany fokozatát, Bognár Sza-
bolcs a Magyar Atlétika Utánpót-
lásáért kitüntetésben részesült,
Szakály István ügyvezetõ pedig a
Magyar Atlétika Életmûdíját kap-
ta meg. 

Ezt követõen Barta András, a
felügyelõbizottság elnöke úgy
összegezte az egyesület gazdál-
kodását, hogy az fegyelmezett,
az elõírásoknak megfelelõ volt,
úgymond addig nyújtózkodtak,
ameddig a takaró ért.

A küldöttek a két beszámolót
egyhangúan elfogadták. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

polgármestere a város közössé-
ge nevében megköszönte az at-
létikai klub munkáját és biztosí-
totta arról, hogy a város támoga-
tására a jövõben is számíthat. A
polgármester kiemelte: az önkor-
mányzat 46 sportág 71 egyesüle-
tét támogatja, és sorolta, hogy
mely sportlétesítmény újult meg
az utóbbi idõben. Az egerszegi
atlétikai pálya, a jégcsarnok, az
Ebergényi úti lõtér és a tekecsar-
nok mellett a ZTE Aréna felújítá-
sa is véglegesen befejezõdött.
Dzsúdóközpont létesült, szabad-
téri létesítmények újultak meg
vagy épültek újak, s ahogy fogal-
mazott a polgármester: a város-
ban élõk büszkék lehetnek az
eredményekre.  

Dr. Szász Péter társelnök és a
névadó szponzor Zalaszám Kft.
igazgatója szerint a klub valós
eredményeket tud felmutatni, és
ez adja az alapját a kettejük, im-
már 15 éves kapcsolatának is. A
Magyar Atlétikai Szövetség ré-
szérõl Lengyák György utánpót-

lás-igazgató beszélt arról, hogy a
nemzetközi és válogatott viadalo-
kon a ZAC-atléták is kivették a
részüket a magyar sikerekbõl. 

A közgyûlés végén az orszá-
gos bajnokságokon helyezett
sportolók vehettek át ajándéko-
kat, majd az idén a 60. születés-
napját is ünneplõ Kámán Ferenc
ZAC-alapító és vezetõedzõ ve-
hette át a klub elsõ aranygyûrûjét
Kámán Vilmos elnöktõl.

Fehér Ferenc, a Trió Egerszeg
ZTC elnöke elmondta, hogy a
Családok éve program keretében
az országban 10 ilyen pálya kerül
kialakításra. A tájfutás iránt érdek-
lõdõknek nem kell más tenniük,
mint az applikációt – amelyet egy
hirdetõtáblán olvashatnak – letöl-
teni a telefonjukra, és máris ismer-
kedhetnek a sportággal. A sport-
ágat ûzõknek jó edzéslehetõséget

kínál a MOBO. A tájfutás ezen vál-
faja 22 országban van jelen.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hangsúlyozta, ez a
fajta szabadidõs tevékenység jól
illik a város turisztikai életébe. Mel-
lette más túraútvonalakon is kikap-
csolódhatnak a természetben a
mozogni vágyók. Az alsóerdei
szabadidõközpontba is terveznek
egy hasonlót pályát.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

SalgÓzd TK–ZTK FMVas
6:2 (3370-3343)

Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés. Ózd.

Z. Csuti Hydrocomp
SK–Maróczy SE 8:4

NB I-es sakkmérkõzés. Zala-
egerszeg.

ZTE FC–Vasas FC 2-3 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg.

Dunaújvárosi SE Röplabda
Akadémia–ZTE RK

1:3 (18, –15, -17, –21)
NB II-es férfi röplabdamérkõ-
zés. Dunaújváros.

MOBO-PÁLYA EGERSZEGEN
Élénk érdeklõdés mellett az egerszegi Parkerdõben átadták az

országban ötödik MOBO-pályát. Az ünnepélyes avatásra a Hala-
dás VSE tájfutói is átjöttek a zalai megyeszékhelyre.

SZÓRÓLAPTERJESZTÉSRE illetve szórólapok szortírozására
munkatársakat keresünk Zalaegerszegen. Nyugdíj mellett is vé-
gezhetõ! A munka részmunkaidõben, hetente két alkalommal. 

ÉRDEKLÕDNI:
8–16 óráig.  email: iroda@zalapost.hu Tel: 06-20/510-3224

NYUGODT, EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK
Pénteken délután tartotta hagyományos év végi közgyûlését a

Zalaszám-Zalegerszegi Atlétikai Club.
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