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KITÜNTETETTEK

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

 Az elmúlt évtizedekben még
nem fordult elõ olyan esemény
a Zalaegerszegért díjakat átadó
ünnepségeken, hogy életet kelljen menteni. Az elmúlt héten a
Széchenyi téri díszteremben
rosszul lett és összeesett az
egyik kitüntetett, a 85 éves Fazekas Gábor.
A jelenlévõ, szintén kitüntetett
dr. Percs Erika háziorvos és az õt
elkísérõ fia, dr. Harang Gábor, a
megyei kórház sebészorvosa
gyors, életmentõ beavatkozásának köszönhetõen Fazekas Gábor
állapota stabilizálódott és a mentõk kórházba szállították.
Az ünnepi közgyûlés így félórás
késéssel, Balaicz Zoltán köszöntõjével kezdõdött. A polgármester
Zalaegerszeg írásos említésének
770 évfordulójára emlékezve felidézte mivel is gazdagodott a város ebben az évben: új köztéri alkotásokkal, konferenciákkal, tudományos ülésekkel, új testvérvárosi
kapcsolatokkal, színvonalas könyvekkel, albumokkal és számos
rendezvénnyel.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotó: Seres

Az ünnepi közgyûlés résztvevõi, felsõ sor: dr. Kostyál László, Horváth
Géza, Müller Imre, Vigh László, Balaicz Zoltán, Pogácsás Tibor, dr.
Illyés Zoltán, Palkovics László, dr. Sifter Rózsa, Rigó Csaba, Horváth
Miklós, dr. Pál Attila. Alsó sor: Cserhalmi Henriette, Babos Sándorné,
dr. Percs Erika és dr. Vajda Istvánné.

„A nemzet csak akkor remélhet jobb jövõt, ha polgárai képesek közös erõfeszítéssel felelõsséget vállalni a közjóért."
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata nevében
nagy tisztelettel és sok szeretettel
köszöntök minden kedves olvasót
II. János Pál szavait idézve annak biztos tudatában, ha a zalai
megyeszékhely polgárain múlik,
hogy eredményesek lesznek-e az
elõttünk álló esztendõk, nincsenek kétségeim. Az összefogás, az összetartozás érzése mindig
is jellemzõ volt közösségünkre. Így volt ez idén is, amikor
Zalaegerszeg elsõ, 1247-es, írásos említésének 770. évfordulóját ünnepeltük.
Advent a keresztények számára a reményteli várakozás
ideje, mely idõszak lehetõséget ad arra, hogy megálljunk egy
pillanatra, elcsendesedjünk, elmélyítsük szeretteinkhez, családtagjainkhoz, barátainkhoz fûzõdõ érzéseinket. Az év utolsó napjaihoz közeledve az ember önkéntelenül is mérlegel, és
persze azon morfondírozik, hogyan tehetné az elõtte álló évet
még sikeresebbé, boldogabbá. A lassan magunk mögött hagyott tizenkét hónap során történteket felsorolni is nehéz lenne, reméljük, ugyanezt mondhatjuk majd el jövõ decemberben is.
A sikerhez közös munka vezet – mindenkinek köszönet érte, aki segíti a várost. Az együttes munkálkodásra ezután is
szükség lesz, megannyi terv, elképzelés vár megvalósításra.
Célunk továbbra is egy erõs és fejlõdõ Zalaegerszeg, ahol
mindenki megtalálja a számítását, a jövõjét, ehhez ezután is
számítok mindenki támogatására, hiszen álmainkat csak
együtt, összefogással válthatjuk valóra!
Azt kívánom, az ünnepek során megélt szép pillanatokat
õrizzük meg, hiszen a karácsony varázsára, a nyugalom, a
szeretet és a bölcsesség iránymutatására ezután is szükségünk lesz. Ennek jegyében kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, új esztendõt!
Balaicz Zoltán
polgármester
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Közélet

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK A JÖVÕ VÁROSÁT ÉPÍTIK
VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕT KÉRDEZTÜK

P Az elmúlt heti képviselõ-testületi ülésen hozott döntésekrõl számolt be sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester. Tájékoztatott arról, hogy, a negyedik negyedév végére, rekordösszegûre, P Zalaegerszeg számára a 2017-es esztendõ számos beruházás
elindítását hozta, melyek közül kiemelkedik a nemzetközi vi31,7 milliárd forintra nõtt a város költségvetési fõösszege.
szonylatban is nagy jelentõséggel bíró jármûipari tesztpálya
Ez annak köszönhetõ, hogy Za- lesztés is, valamint a Dózsa-iskola 40–42 milliárd forintos beruházása, mondta érdeklõdésünkre
laegerszeg sok olyan pályázatot régi vágya, egy tornacsarnok épí- Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos.
nyert, melyeknek támogatási tése is megkezdõdhet, amely
– Antal Lívia –
összege már megérkezett a város 1840 négyzetméteres lesz.
mûvekkel is folynak majd kísérletek.
számlájára, ugyanakkor a kifizetéTöbb mint húsz cég jelezte részvéKözvetlen brüsszeli forrásokra
– Május 19-én raktuk le az alap- teli szándékát, többek között a világ
sek még nem indultak meg. Ide pályázik Zalaegerszeg öt másik visorolta az északi ipari parkban lé- déki várossal. Az Elena-projekt ke- követ, és már május végén meg is legnagyobb gumigyártói. A beruhávõ inkubátorház bõvítésére elnyert retében Kaposvár, Tatabánya, kezdõdött a munka a 250 hektáros zás jelentõsége a város számára
402 millió forintot, a múzeumépí- Veszprém, Szombathely, Dunaúj- területen. A jármûipari tesztpályán abban is rejlik, hogy több ezer emtést és zarándokközpont kialakítá- város és Zalaegerszeg alkotott elsõként a dinamikus pályát alakí- bernek adhat munkát. Természetesát célzó Mindszenty-projektre fel- konzorciumot, hogy Magyaror- tották ki, és szinte ezzel egy idõben sen nemcsak magasan kvalifikált
használható 3,5 milliárd forintot, szágról elsõként pályázzanak az a többi tesztelem építése is meg- mérnökökre lesz szükség, hanem
valamint az egykori ZÁÉV mun- uniós forrásra. Összesen 54,5 mil- kezdõdött. Formálódik már a kezel- szolgáltatásokra is, mint az étkeztekásszálló átalakítására megérke- liárd forintot kaphat a hat város, hetõségi pálya, a fékezõfelület és a tés vagy a szállásadás.
zett az állami támogatás, amely ebbõl legfeljebb 10 milliárd érkez- smart city, ahol valós városi közle– A tesztpályához kapcsolódik
360 millió.
hetne a zalai megyeszékhelyre. Az kedési környezetet hoznak létre. A az R76-os gyorsforgalmi okosút
A polgármester szólt arról is, elnyerhetõ összegbõl napelemeket két technológiai épület építését is fejlesztése.
hogy Zalaegerszeg és Zalaszent- építhetnek, illetve középületek megkezdte a kivitelezõ. Bízunk ab– Az R76-os gyorsforgalmi út
iván határán állami beruházásként energetikai felújítására költhetnek. ban, hogy a jövõ év elején átadhat- Zalaegerszeget fogja összekötni
létesülõ logisztikai központ és konDöntés született az innovációs juk a fejlesztés elsõ ütemét. A jár- M7-es autópályával. Érinti a tesztténerterminál építése is hamaro- díjakról is, melyet a januári újévi mûipari kutatás-fejlesztés egyedi pályát is, ezenfelül a sármelléki resan elkezdõdhet. A tervek szerint fogadáson vehet át az AIB Kft. és bázisaként megépülõ tesztpályán pülõteret, mely által a város megkö2018-ban indulhat az uszodafej- a Windoor Design Kft. képviselõje. az elektromos hajtású jármûvek zelítése mindössze tíz percet vesz
mellett az autonóm, önvezetõ jár- igénybe. Ez egy okosút lesz, mely-

be olyan rendszerek lesznek beépítve, amik jelentést adnak a központba az autóról, hol tart, milyen a
motor hõmérséklete, mennyi a feltöltöttsége. Egyik érdekessége,
hogy az elektromos jármûveket a
beépített napelemrendszer segítségével menet közben is lehet feltölteni. A régészeti feltárások már megkezdõdtek Balatonszentgyörgynél a
176 milliárd forintos költségvetésû
beruházásban. A jövõ az elektromos meghajtású jármûveké, ami
egyben megköveteli a töltõállomások fejlesztését az országban.
– Jól halad a TOP-program
megvalósítása is.
– Sikerült a TOP-program keretét
megnövelnünk, így a város 16,8 milliárd forintot költhet el 2020-ig. Felhasználásában valóban élen járunk
az országban, amit óvodák, bölcsõdék, orvosi rendelõk, szociális intézmények felújítása illetve átadása bizonyít már. A Modern városok programban a Mindszenty-emlékmúzeum kialakítását jelzik a megkez-

ADVENTI KÉZFOGÁS ADOMÁNY A POLGÁRI KÖRÖKTÕL

A KÓRHÁZ ÉS A MOZGÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE A KEDVEZMÉNYEZETT

 A Zalai Polgári Körök Egyesülete felajánlása révén újabb
400 ezer forinttal gyarapodhatott a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház fizioterápiás medencéjének felújítására már összegyûjtött összeg. Az idei Polgári Estély bevételébõl a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete is részesülhetett 200
ezer forinttal.
– AL –
 Cégek, vállalkozók összefogásával, civil egyesületek szervezésében a tavalyi évhez hasonlóan az idén ismét megajándékoztak
három tehetséges zalaegerszegi diákot advent idején.
Ezúttal Baki Barnabás, a Báthory-középiskola diákja atlétikai sikereiért sport ösztöndíjban részesült.
Doffkay Réka, a Pálóczi zeneiskola
növendéke,
hegedûsüdvöskéje
ajándékba hegedûtokot, illetve Fábián Boglárka, az Öveges-iskola
nyolcadikos tanulója táncos karrier-

jét támogatandó fellépõruhát kapott.
A szervezõk nevében Balaicz
Zoltánné, a Zalaegerszegi Nõi Szalon vezetõje elmondta, hagyományt
szeretnének teremteni a tehetséges
diákok év végi megajándékozásából, ehhez remélik a továbbiakban
is a szponzorok segítségét.

A kórházban tartott adományátadáson Jagasics János elnök elmondta, hogy idén áprilisban nyolcadik alkalommal tartották meg a
Polgári Estélyt kétszáz fõ részvétele mellett. Erre az alkalomra idén is
vállalkozások és magánszemélyek
ajánlottak fel tombolatárgyakat, melyek között szerepelt Budai Mihály
festõmûvész egyik nagy értékû alkotása. Az estélyen a tombolák kisorsolásából hatszázezer forint
gyûlt össze. Ebbõl két olyan szervezetet kívántak támogatni, melyek
munkája sokakat, illetve nehéz élethelyzetben lévõket érint. Így döntöttek a kórház mellett, 400 ezer forinttal támogatva a fizioterápiás medence felújítását, valamint a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete javára, 200 ezer forinttal segítve
annak tevékenységét.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK
ELISMERÉSEK A SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tovább erõsödött a helyi gazdaság, 2,7 százalékra csökkent a
munkanélküliség aránya, egymás
után újultak meg a város intézményei, bölcsõdei, sportlétesítményei. Ez a folyamat tovább
folytatódik és a közeljövõben fog
kiteljesedni újabb beruházásokkal – fogalmazott többek között
Balaicz Zoltán. Hangsúlyozta: a
sikerek és az eredmények nem a
polgármester érdemei. Ez egy
csapat, egy közösség, egy város
sikere, egy városé, amely újra elkezdett hinni önmagában, és

hozzálátott megvalósítani közös
álmunkat, amit úgy hívunk Zalaegerszeg.
Ezt követõen Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár köszöntötte az ünnepség résztvevõit. Szólt a közösség erejének
fontosságáról és felelõsségérõl.
A 770. évfordulóra utalva megjegyezte: Zalaegerszeg jól mûködõ
város. Büszke lehet múltjára és a
jelenére is, és büszke lehet majd
a jövõjére is köszönhetõen a soksok fejlesztésnek, ami jelenleg és
a közeljövõben is zajlik.
A köszöntõ után Balaicz Zol-

tán polgármester kilenc magánszemélynek és egy szervezetnek
adta át a Zalaegerszegért díjat. A
kitüntetettek: Babos Sándorné
testnevelõ tanár, edzõ, Cserhalmi
Henriette könyvrestaurátor, Fazekas Gábor szakközépiskolai
nyugalmazott igazgató (egy késõbbi idõpontban veszi át az elismerést), Horváth Géza vállalkozó, Horváth Miklós a TESZ vezetõje, dr. Kostyál László mûvészettörténész, a Göcseji Múzeum
igazgatóhelyettese, Müller Imre
erdõmérnök, Zalaegerszeg elsõ
alpolgármestere, dr. Percs Erika

Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy 2002 után jöttek létre a
polgári körök az országban, ahogy
Zala megyében és Zalaegerszegen
is. Az elmúlt közel 15 esztendõben
a Zalai Polgári Körök Egyesületétõl
nagyon sokat kapott a megye és
város is. Tenniakarásukra nemcsak
felnéztek, de támogatásra méltónak is találták a kezdetektõl fogva.
Méltatta, hogy az egyesület most is
olyan célokat tûzött ki maga elé,
ami a város vezetése számára is
fontos. Ezt példázza más programok mellett az Aquacityben megrendezett jótékonysági nap, melynek egyik kedvezményezettje a
kórház volt, hozzájárulva a fizioterápiás medence felújításának költségeihez. Mint mondta, a város a
mozgássérültek egyesületével is ki-

váló kapcsolatot ápol, ezért örül annak, hogy a szervezet is részesülhetett az adományból. Az adventi
várakozás idõszakában ez különlegesen szívmelengetõ, amire mások is felfigyelhetnek további támogatókat vonzva, fûzte hozzá.
Az adventi idõszakban nincs
olyan hét, hogy ne kapnának valamit a város és a megye lakosságától, ami a zalai közösség hihetetlen szolidaritásáról árulkodik,
hangsúlyozta dr. Halász Gabriella,
a kórház fõigazgatója. Mint mondta, különösen örül annak, hogy a
mozgássérültek egyesületével
együtt, mellyel együttmûködési
megállapodásuk is van, vehetik át
az adományt. Hangsúlyozta: a
fiziotepáriás osztály medencéjének felújítása rendkívül fontos, hi-

háziorvos, dr. Vajda Istvánné magyar–latin szakos tanár, valamint
az Összefogás Botfáért Egyesület. Az elismerések átadása közben kért szót Palkovics László
oktatási államtitkár és köszöntötte a kitüntetett Vajda Istvánnét,
egykori zrínyis osztályfõnökét.
A város 770. évfordulója alkalmából köszöntötte az ünnepi közgyûlést Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos is,
aki emlékeztetett az elmúlt év fejlesztési eredményeire és szólt a
következõ évek beruházásairól
is, majd oklevelet adott át Balaicz
Zoltánnak. Ugyancsak oklevelet
adott át dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, míg a megyei önkormányzat ajándékát dr. Pál Attila,
a megyei közgyûlés elnöke adta
át Zalaegerszeg polgármesterének.

ZALAKAROSON
a fürdõtõl öt percre található
összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN

dett régészeti ásatások. A város ebben a programban meghatározott
valamennyi projektet elõkészített,
ennek tekintetében bízunk abban is,
hogy az új uszoda alapkövét a jövõ
évben lerakhatjuk. Az egészségügyi
fejlesztésekrõl szólva: az elmúlt
nyolc évben 9 milliárd forintot sikerült lehívnunk a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház fejlesztésére. Ebbõl
készült el a szívcentrum, viszont egy
adóssággal, a zöld épület felújításának befejezésével még tartozunk.
Ez nem rajtunk múlik, a kivitelezõ
ugyanis perben áll az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal. Reméljük, hogy néhány hónapon belül lezárul a per, és a munka megkezdõdhet. A kormány pluszforrásként 2,3
milliárd forintos forrást biztosított,
melyhez kapcsolódóan már több
közbeszerzési eljárás zajlik mûszerés gépbeszerzésre.
A város közössége idén is példás összefogásról adott tanúbizonyságot. Kiemelném a kórház
fizioterápiás medencéje felújítását
segítõ jótékonysági megmozdulásokat, melyek az advent idõszakában különösen felemelõ érzéssel
tölthetnek el. Ezzel a hangulattal kívánok valamennyi zalaegerszegi
polgárnak áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új
évet – köszönt el Vigh László.

szen a hidroterápia éppen azon
embereket szolgálja, akik valamilyen mozgásszervi betegségben
szenvednek illetve fogyatékkal élnek. A kórház éppen ezért tesz
meg mindent azért, hogy a medence korszerûsítése mielõbb
megvalósulhasson. A 30 millió forintos költségnek közel a fele már
összegyûlt, ennek egy része,
vagyis 11 millió forint a közel egy
éve folytatott kampányból, másik
része az Ispita Alapítvány saját
forrása.
Dudás Gyula, a Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesületének elnöke
szintén köszönetét fejezte ki az
adományért. Elmondta, szervezetük a mozgásban korlátozott emberek önálló életvitelét igyekszik
segíteni egészségügyi és rehabilitációs segédeszközökkel. Az adományból is ilyen eszközöket vásárolnak majd. Kiemelte, hogy az
egyesület szintén gyûjt adományokat a szociális és gyermekotthonok
számára. A tároláshoz a város biztosít raktárt, amit köszönnek.
A kórház október végén tartotta
a fizioterápiás medence felújítását
szolgáló jótékonysági gálaestjét. A
sajtótájékoztató végén a támogatói jegyet vásárlók között kisorsolták a nyertest. Várják a 256-os
számú jegy tulajdonosának jelentkezését, aki hazaviheti Szabolcs
Péter szobrászmûvész Erdély címû kisplasztikáját.

CIPÕJAVÍTÁS/Felújítás
ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.
Telefon:
+36-30/223-1571
(100 méter a piactól)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.
Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as
telefonszámon, illetve e-mail:
schbe.anita@gmail.com
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Aktuális

A LEGSZEBB AJÁNDÉK KARÁCSONYRA HAJNALI MISE 120 MÉCSESSEL
ÁTADTÁK ANDRÁSHIDA VADONATÚJ ÓVODÁJÁT

 Gyerekek, óvónõk, szülõk
igazi karácsonyi ajándékként
élik meg új óvodájukat, ahová
december 4-én költözhettek be.
A vadonatúj, 110 férõhelyes,
négycsoportos óvoda a TOPprogram által támogatva, közel
360 millió forintos költséggel
létesülhetett Andráshidán.

 Az év végi hagyományokhoz híven, ismét egy egyházi személyt szólítottunk meg. A kertvárosi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébániára látogattunk, ahol dr. Kürnyek Róbert, „Robi atya”
beszélt a helyi egyházi életrõl.
– B. K. –

– A. L. –
Az általános iskola több mint
130 éves épületében lévõ óvodát
„váltotta fel” a zöldmezõs beruházásban megépített új létesítmény,
melynek átadási ünnepségét december 13-án tartották. Húszéves
álom vált valóra ezzel a fejlesztéssel, fogalmazott köszöntõjében
Balaicz Zoltán polgármester, aki
felidézte, hogy 2014 júliusában
még polgármesterjelöltként találkozott a városrész önkormányzati
képviselõjének és az óvoda vezetésének kérésével. Mint mondta, a
megépült új óvoda bizonyítja, hogy
igenis van értelme álmodni, mert
akinek van hite, akarata és bátorsága, valóra is tudja váltani elképzeléseit. A város és az itt élõk szempontjából rendkívüli jelentõséggel
bír az, hogy nem egy megújult, hanem egy vadonatúj intézményrõl
van szó. A beruházás megvalósítása ezen is túlmutat, mert egy gyermekintézménnyel, így a jövõ nemzedékével, a jövõ Zalaegerszegével kapcsolatos, hangsúlyozta.
Elmondta továbbá, hogy a közel
360 millió forintos költségbõl 37 millió forintot költöttek eszközfejlesztésre, melynek révén az új óvoda
valóban megfelel a 21. századi elvárásoknak. Az andráshidai fejlesztések itt nem állnak meg, hiszen az
általános iskola elavult épületének
felújítása is törekvés, mely által a
volt óvodarészben otthont találhatnak a városrész civil szervezetei.
Amikor óvodát építünk, egyúttal
a jövõt építjük, emelte ki Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Mint mondta, az

FIATALOS KÖZÖSSÉG A KERTVÁROSBAN

adventi idõszakban felértékelõdik
az átadás jelentõsége, hiszen a
város az új óvoda létrehozásával
hatalmas ajándékot nyújthat át. Az
ember felnõtt életének alakulásában nagyon meghatározó tényezõ
az óvodáskor, ezért sem mindegy,
hogy azt milyen körülmények között élheti meg, fejtette ki. Végül
megköszönte a beruházás valamennyi közremûködõjének munkáját, és erõt, egészséget, sok
örömet kívánt a dolgozóknak és a
gyerekeknek az új óvodában töltött mindennapokhoz.

Sümegi László, a városrész önkormányzati képviselõje azt emelte ki, hogy az óvodában folyó színvonalas szakmai munka is hozzásegítette õket ahhoz, hogy a két
évtizedes álomból végre valóság
legyen.
Mindezért, ahogy fogalmazott,
az egész andráshidai közösség
nevében hálás. A közeljövõ tervei
között megemlítette, hogy a régi
óvoda egyik csoportszobájából
egy minibölcsõdét szeretnének
létesíteni, melyre nagy igény
lenne.

JOBBIK: BEMUTATKOZTAK
 A Jobbik Magyarországért Mozgalom három zalai választókerületi képviselõjelöltjét mutatta be Zakó László, a párt regionális
igazgatója az elmúlt héten.
A zalaegerszegi választókerületben a párt Benke Richárd 25
éves agrármérnököt indítja, Keszthelyen dr. Weller-Jakus Tamás 45
éves jogászt, míg a nagykanizsai
körzetben Zakó László 58 éves
bányamérnök, közgazdász veszi
fel a versenyt, aki már képviselte a
térséget a parlamentben.
Benke Richárd elmondta: valódi rendszerváltozásra van szükség, elszámoltatással. Szinte mindenben változtatni kell, ami az elmúlt években történt a politikában.

A fiatalok elvándorlásának a megállítása a Jobbik egyik fõ feladata,
úgyszintén a társadalmi megosztottság megszüntetése. A másik
cél a korrupció felszámolása, az
oktatás- és egészségügy rendbetétele. Szólt még a vidékpolitikáról,
szerinte helytelen hogy több száz
hektár föld van Zalában is külföldi
tulajdonban.
Zakó László hozzátette: nagy
reményekkel és kellõ erõvel a hátuk mögött vágnak neki a 2018-as
országgyûlési választásoknak.

– Elnézést a kérdésért, de
mióta a doktori cím?
– Tavaly óta. Régóta húzódó
feladat volt ez a továbbképzés,
mostanra sikerült megoldani. 2010
és 2013 között Kanadában kezdtem a felsõfokú iskolát, aztán itthon fejeztem be. Teológiai phd-val
rendelkezem, a Szombathelyi Hittudományi Fõiskolán is tanítok,
oda is kellett ez a fokozat.
– Kanada után jött a Kertváros. Hogy érzi itt magát, milyennek látja a közösséget?
– Jók itt az emberek, érdeklõdõk. Lakcím szerint 7000 katolikus
él ezen a részen. Ennél kevesebb,
akikkel rendszeres kapcsolatban állunk, a többiekkel a szertartások során találkozunk. Illetve minél többféle programot szervezünk az elérésükre. Ilyen például a jelen tanév
során zajló „Család (Sz)Építõk” sorozat, de koncerteknek is helyet
adunk. A várost átfogó Szent Márton Légió is itteni emberek ötlete
nyomán jött létre. Lelkesek a helyi
emberek és tevékenyek. Az életkori
átlag alacsonyabb, mint a szokásos, sok a kisgyerekes család, számukra alakítottunk ki a templomban
egy játszósarkot, ahol a kicsik lehetnek mise idején. Fontos, hogy a
család együtt tudjon jönni. Sõt, vannak úgynevezett ovismiséink is,
mely kifejezetten a kisgyerekeknek
szól.
– Karácsonyi készületek?
– A mi készületünk, ha segítünk
ebben másokat. Adventi gyertyagyújtáskor hívnak iskolákba. Meglepõen sokan vesznek részt a hajnali miséken. Más impulzust ad a
napnak, ha hajnali imádsággal indul. Szerdán és szombaton pedig
mindezt csupán 120 mécses fényével megvilágított templomban

MINDENKIT VÁR AZ ÉLÕ BETLEHEM

Mózest, a csacsit és a bárányokat.
Az egyik évben szenteste elõtt egy
nappal itt született egy kisbárány,
gazdája a Karácsony nevet adta neki. Egyszer voltak kecskék is a Betlehemben – folytatta Velkey Péter –,
de kiugrottak a jászolból, úgy kellett
nak köszönhetõen saját jelmezt is tette fel a Betlehem épületét, amit õket megfogni a buszok között a
kapott. A szentkozmadombjai Káli egyébként Nemes László festõ- Kossuth utcán. Újdonság az idén,
Lajos már a második évben és az- mûvész tervezett.
hogy Mózesnek adunk egy kis piheóta is régi népi eszközökkel díszíA gyerekek nagyon szerették nõt, helyette jön Gedeon, a gyapjas,
bundás csacsi, két bárány, s újra
megpróbálkozunk kis kecskékkel is,
akik tíz napig élnek majd a Városháza elõtti Betlehemben. Az igazi meglepetés pedig a háromkirályokat hozó, Bubu névre hallgató teve lesz
december 24-én délután 14.00 és
16.00 óra között, a gyerekeket a hátára is lehet majd ültetni. Természetesen nem marad el a már hagyományos bejgliosztás sem.
Velkey Péter elmondta még:
minden évben több ezren nézik
meg az elõ Betlehemet, ahol a szülõk és nagyszülõk gyakran mesélnek a gyerekeknek arról, amit látFotó: Óvári Tamás
nak, a szent család karácsony éjjeli történetérõl, Jézus születésérõl.
Kisbárány született a Betlehemben.

A HÁROMKIRÁLYOK ÉS BUBU, A TEVE

 A hétvégétõl ismét várja az
érdeklõdõket a város karácsonyfája mellett az élõ Betlehem. S hogy milyen újdonságokkal? – errõl kérdeztük
Velkey Pétert, a Polgármesteri
Hivatal Humánigazgatási Osztályának vezetõjét.
– Tizenegyedik éve várja a gyerekeket és a felnõtteket az élõ Betlehem a belvárosban. Az alapötlet
tíz évvel ezelõtt annyi volt, hogy
rendezzünk be egy Betlehemet a
szent családdal: Mária, József és
a kis Jézus, illetve élõ állatokkal,
így érkezett Mózes, a csacsi is.
Aztán a következõ években jöttek
a pásztorok és a három király –
Gáspár, Menyhárt és Boldizsár –,
majd minden alak az õket készítõ
Korecz Károly gödöllõi fafaragó-

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

Minden kedves partnerünknek és
hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!
INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

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

tesszük. Ennek az ötletét egy istentisztelet alatti áramszünet adta,
amikor is gyertyafényes volt a mise, és tetszett ennek a hangulata
a hívõknek. Azt is örömmel látjuk,
hogy egyre többen hozzák megáldani az adventi koszorút, amelynek elkészítésére szintén szervezünk közösségi programot.
– A karácsonyból mégis
mintha valami lényeges elveszett volna.
– Valóban, a külsõségeken és
az ajándékozáson van a hangsúly.
Belehajszoljuk magunkat egy
olyan eseménysorba, hogy mire
elérkezik az ünnep, már fizikailag
is belefáradunk. A munkaidõ miatt
a vásárlást hétvégére kell tenni,
keményen választani kell a lelki
program vagy eközött.
– Az éjféli misén is tömeg van.
– Igen, ennek is több oldala
van. A karácsonyhoz a fentiek ellenére is sokaknak hozzátartozik az
éjféli mise, ami éppen a nagy számú résztvevõ miatt veszíthet a
meghittségébõl. Miközben öröm
látni, hogy ilyen sokaknak fontos
együtt ünnepelni.
– A katolikus világ jelentõs
találkozójának a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest lesz a helyszíne

Dr. Kürnyek Róbert

2020-ban. Úgy hírlik, Ön is az
elõkészítõ bizottság tagja.
– Az egyházmegye képviseletében engem delegáltak. Még nagyon
az elején vagyunk a feladatnak. A cél
ennek a kongresszusnak a megismertetése, az üzenetének átadása.
Ez inkább lelkületi elõkészítést jelent. Maga az esemény valóban jelentõs, háromévente rendezik meg a
szent atya által kijelölt helyszínen.
Budapesten utoljára 1938-ban.
– Egyéb jövõ évi tervek?
– Év elején küldünk a híveknek
egy értékelõlapot. Ez és a februári
tanácsadó testületi ülés határozza
meg az irányvonalat. Ami már biztos, hagyományos vacsorára várjuk a híveket január 27-én, melyre
a plébániahivatalban lehet jelentkezni.

EMLÉKVERSENY A BÁTHORYBAN

Egykori nyelvtanárára, Szabó Katalinra emlékezett idegen nyelvi verseny keretében a Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola közössége. A versenyen induló csapatokat Kónyáné
Tömpe Lívia igazgató köszöntötte. Megidézte a hajdani tanárnõ
alakját, aki fiatalon hunyt el. Ismertette az intézményben folyó szakok oktatását. Hangsúlyozta a nyelvtanulás fontosságát. Az intézményben magas szintû szakmai idegen nyelv oktatása folyik. Az
idei nyelvi versenyt a Báthory-témahetek keretében rendezték meg.
Nagy Sándor tanár, Báthory István öltözékébe bújva üdvözölte a
résztvevõket. A verseny idei lebonyolításához segítséget nyújtott a
helyi Tourinform-iroda. A verseny védnöke Szabó István, a néhai
tanárnõ édesapja volt. A megmérettetésre jelentkezett csapatok angol és német nyelven mérték össze tudásukat.
A nyelvi emlékversenyt a teskándi Csukás István Általános Iskola csapata nyerte, második helyen végzett Gárdonyi Géza és a
Szegi Suli Általános Iskola (Csonkahegyhát), harmadik helyen az
Eötvös József Általános iskola (Zalaegerszeg) zárt.
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Krónika

CSOKIT

KÉZMÛVESSÉG ÉS ZENE

TÉRKÉPRÕL

 Ismét sikeres volt a Trió
Egerszeg Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club által szervezett Télapó-keresõ verseny. Ezúttal a zalaegerszegi erdészet
volt a partner, s a helyszínül
biztosított Csácsbozsoki arborétum ideális a kellemes aktív
kikapcsolódáshoz az egész
család számára.
– B. K. –
Bár a fent nevezett, 23 éve hagyományos programnak a gyerekek a célközönsége, általában szívesen kapcsolódnak be a család
felnõtt tagjai is a csokikeresés izgalmába. A sok induló miatt az
esélyek ugyan nem nagyok a

SZABAD KÉZZEL – MONOSTORI JÁNOSRÓL

 Idõnként szabad kezet kapott, s adott önmagának is, így több
mellékvágány után most már abból él, amit szívesen csinál. Monostori János több mûvészeti ágban is jelen van a város életében. Látványos és hangzatos világát autodidakta módon érte el,
az állandó tanulás és fejlõdés elkötelezettjeként.

Rajt elõtti tájékoztatás Fehér Ferenc elnöktõl.

zsákmányszerzésre, de már a hûlt
hely és a blokkolóállomás megtalálása is sikerélményt adhat,
kincskeresõ hangulatba és lázba
hozza a résztvevõket.
Üres kézzel senki sem távozott,
hiszen minden célbaérõ kapott
egy csokoládét, illetve, akik végigjárták a pálya nagy részét, sorso-

láson vettek részt, ahol sporteszközöket lehetett nyerni. És persze
a térképpel rohangálók vagy sétálók között feltûnt egy valódi Mikulás is, aki puttonyából mindenkit
megajándékozott. S hogy közben
a jó levegõn együtt túrázott a család, föl-le, jobbra-balra, az volt az
csak igazi bónusz.

ÉA RTÉKESÍTIK VAGY LEBONTJÁK?

GAZDASÁGOSAN FEL NEM ÚJÍTHATÓ BÉRLAKÁSOKRÓL

 A város képviselõ-testülete már több alkalommal tárgyalt az
önkormányzati bérlakásállomány gazdaságosan fel nem újítható
épületeinek sorsáról. Így történt ez az elmúlt heti közgyûlésen is.
2014-ben még a LÉSZ kezelésében lévõ rossz állapotú lakások
száma 78 volt, ennek értékesítésével vagy lebontásával az akkori
közgyûlés egyet is értett. A gazdaságosan nem felújítható, bontásra
kijelölt épületek körét folyamatosan vizsgálták. Megállapítást
nyert, hogy a bontásra szánt épületeket célszerû lenne a jelenlegi
állapotukkal, telekkel együtt érté-

kesíteni, így a bontási költségek
nem az önkormányzatot terhelnék.
Lakott ingatlanok esetében a jogszabályoknak megfelelõen a bérleti szerzõdéssel rendelkezõknek
lakást kell biztosítani.
A LÉSZ-szel történt egyeztetés
után 72 darab fel nem újítható lakás került a listára. Ezek: Ady u.
6., Alsóerdei u. 5., Alsóerdei u. 7.,
Dózsa Gy. u. 2., Eötvös u. 18.,

Eötvös u. 20., Rákóczi u. 37., Felsõerdõ u. 9., Mártírok u. 47., Mártírok u. 49., „Nyári-kastély” –
Csács, Rákóczi u. 50., Vásártér
3–23., Munkácsy u. 12., Kazinczy
tér 6. A lakott lakások esetében az
alábbi lehetõség áll fenn: az érvényes bérleti szerzõdéssel rendelkezõknél alapvetõen az önkormányzat feladata elhelyezni a
bérlõket, cserelakás vagy térítés
felajánlásával. A döntéseknél figyelembe kell venni a mindenkori
lakásrendeletet és a város vagyonrendeletét is.

GÁLAFEJI ÉSZREVÉTELEK
KÖZMEGHALLGATÁS – VÁLASZOK
 Közvilágítás fejlesztése, közutak javítása, aszfaltozás és egyéb
karbantartások – e témákat járta körül a Gálafej helyzetével foglalkozó kérdezõ a közmeghallgatás keretében.
A városrészben a Széna tér
rendbetétele régóta foglalkoztatja
az ott lakókat. Tavasszal szó is
volt arról, hogy egy közösségi
életre alkalmas teret alakítanak
ki, és ezzel kapcsolatban megkérdezik a lakosság véleményét is.
Ez nem történt meg, ugyanakkor
novemberben elkészült egy 6–7
négyzetméteres betonalapzat,
amin elhelyeztek egy asztalt három paddal és kihelyeztek egy
hirdetõtáblát is. Ez a beruházás
egymillió forintba került. Az ott lakók szerint ebbõl a pénzbõl több
mindent meg lehetett volna valósítani. A Széna térnek elnevezett
területen, a környéken élõk saját
munkájukkal és eszközeikkel,
anyagi erõforrásaikat felhasználva tesznek rendet. Úgy vélik, a
közvilágítás fejlesztése is szükséges Gálafejen. Legfontosabb a
Gellénházi út és a Gálafeji utca
keresztezõdésének a megvilágítása. Az út mindkét oldalán található buszmegálló, melyek nincsenek megvilágítva. A Gálafej
utca horhos szakaszán és a
Százszorszép utca Gálafeji utcáról leágazó szakaszán sincs közvilágítás, ami a gyalogosokra
nézve veszélyes. A település út-

ELADÓ ÜZLETHELYISÉG
Zalaegerszeg,
Ola út 12. szám alatt
51 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ.
Érd.: +36-30/313-2395

jainak állapota is folyamatosan
romlik, a padkákat nem javítják.
Az esõvíz elvezetése is sok problémát okoz az ott élõknek. Többen jelezték, hogy a pincéjüket elönti az esõvíz és nem tudnak
megfelelõen védekezni. A Gálafejen lakók segítséget várnak az
önkormányzattól a felsorolt kérdésekben.
A polgármesteri hivatal mûszaki
osztálya a felvetésekre többek között a következõkben válaszolt: a
város önkormányzata folyamatosan törekszik az egységes és arányos városfejlesztés megteremtésére. A településrészek egyéni kérései akkor kerülhetnek be a városfejlesztési tervbe, ha az ott lakók
jelzik azt a megválasztott képviselõjüknek, és õ mérlegelve a feladat

jelentõségét és forrásigényét, javaslatot tesz. A jelzett térségben
egyre több családi ház épül, a gyalogos- és gépjármûforgalom is folyamatosan növekszik. Az infrastruktúra-fejlesztések azonban nem
minden esetben tudnak a térben
és idõben nem egyszerre jelentkezõ igényeknek megfelelni. Az igényeket nyilvántartják, a megvalósításra a közvilágítás fejlesztésére
fordítható pénzügyi fedezet függvényében, ütemezetten nyílhat lehetõség. Egyébként Gálafej térségében az elmúlt években 14 helyszínen került sor közvilágosítást
érintõ fejlesztésre.
Gálafej településrész csapadékvíz-elvezetési koncepcióterve
ebben az évben nem kerülhetett
elkészítésre, mivel pályázati forrás
nem állt rendelkezésre. Az elképzelések szerint jövõ évben végre
megkezdõdhet a külterületi részek
vizsgálata is.

bábszínháznak is, ekkor még
Presszer Gábor is visszahallgatta
az általam átdolgozott saját zenéjét – eleveníti fel.
– A gyerekek õszinte közönség.
Ezért is volt nagy öröm, amikor
– Bánfi Kati –
alkotásom, abban tuti, hogy van Kapolcson a fákon is lógtak az elõzene is.
adás alatt. De vannak csak maMegszokott szerény és csen– Akkor mesélj kicsit ez utób- gamnak írt elvont zenéim, ez a
des stílusában beszél, s hamar ki- biról.
Lysis75 saját zenei projekt, ahol
derül, az apjától leste el a mester– Örömforrás, már gyerekko- nem szempont, hogy másnak is
ség alapjait, a barátoktól kapta az
elsõ szerszámokat, melyekkel aztán a díszítõ faragásig jutott.
– Talán ott kezdõdött, amikor a
kedvenc zenekarom nevét belevéstem egy márványlapba, aztán
valahogy rajtam ragadt ez a dolog
– tegyük hozzá, inkább mindkét
dolog, hiszen a faragás mellett a
zene az élete másik meghatározója.
– Aztán te is kitanultad ezt a
mesterséget?
– Autodidakta módon. Gépésztechnikusként végeztem, rövid
ideig dolgoztam ezen a területen.
Apu volt mûköves, de valójában az
ötletet a gravírozás adta. Láttam
(Fotó: Borsos Zoltán)
egy mûvészlelket, aki Baja mellett
alkot egy „mûveremben” a föld romtól fogva. De szintén autodi- tetszik-e a zene, amit általában
alatt. Csodálatos dolgai vannak, dakta módon tanultam. Az elméle- vendégzenészekkel
készítek.
fotó alapján kézzel karcolt alkotá- tet a katonaságnál, ott volt rá Ahogy öncélú faragásaim is akadsok. Ez nagyon megtetszett. A kõ- idõm. Aztán minél többet foglalko- nak, amiket szinte mindig elajánfaragás csak úgy jött. Sokáig csak zom vele, annál jobban kezdem dékozok.
érteni. A zene az egyetlen dolog,
– Vissza a kézmûvességhez.
ami igazán kikapcsol. Mindenevõ Hol lehetett veled találkozni?
vagyok, popzenén nõttem fel, a
– Zalaegerszegen két helyszínew wave vonalon, aztán eljutot- nen is volt kiállításom, illetve
tam a modern jazzig. Ezt nagyon Nagykanizsán a megyei amatõr
szeretem. Négy-öt együttesben tárlaton, valamint Szombathelyen
játszottam eddig, kilenc évig bil- és annak környékén.
lentyûztem az Intermezzo Latin
– Tervek?
Club zenekarban, velük országos
– Az üvegkarcolás és térbeli
szinten léptünk fel. Jó idõszak volt. üvegmunkák az újabb terület. SzeAztán elkezdtem saját zenét csi- retnék egy koncertre való zenei
nálni. Ez a Flight Mode együttes. A anyagot, illetve a faragásban is foneve alapján, mint amikor a tele- lyamatosan fejlõdni. A legújabb ötfon van repülõs üzemmódban, full let a kis kedvencekrõl készített
kikapcsoló zenére törekszünk. gravírozások.
Popos, funkys, aki már belehallga– Szintén szabad kézzel?
tott, annak tetszik. Azon dolgo– Nagyjából igen.
zunk, hogy legyen egy koncertre
– Maximalista vagy?
való anyagunk és akkor színpadra
– Kicsit, de nem vaskalapos.
másodállásban, most pedig már állunk. De írtam a színháznak is Olyant szeretek kiadni a kezemez a fõ tevékenységem. Díszítése- zenét. Például a Harisnyás Pippi bõl, ami nekem is tetszik. Ötleteim
ket készítek.
vagy az Óz esetében, illetve a vannak, de határaim is.
– Iskolai hatás egyáltalán
nem volt?
– Az általánosban Szényi Zoltán tanította a rajzot, azokat az
órákat szerettem, és biztos, erõsítette az érdeklõdésem. Szobrászoktól is igyekeztem ellesni néhány dolgot.
– A zenekar név vésése volt a
kezdet, hol tartasz most?
– A legnagyobb méretû gravírozásom Frimmel Gyula rajza alapján készült 3 és fél méteres századfordulós Zalaegerszeg-látkép
egy Kosztolányi úti épületben. A
legutolsó nagyobb munkám a
zalaboldogfai Trianon-emlékmû,
amit Baki Józsi barátom tervezett.
Eddig síkban dolgoztam, most inkább térbeli dolgaim vannak. És
ami nem megrendelésre készült
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Kultúra

GAZDAG SZIMBOLIKA A SEUSO-KINCSEKEN
MITOLÓGIAI TÖRTÉNETEK ELEVENEDNEK MEG

 Vadászat, beteljesületlen szerelem, bor és megújuló természet. Mitológiából ismert történetek és alakok, de keresztény
szimbolika is megjelenik a lapzártánkkal egy idõben záruló
Seuso-kiállítás kincsein. A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítása három hétig volt látható a Göcseji Múzeumban.

eredetiben olvasta-e a mitológiai
történeteket, vagy Ovidius mûveibõl ismerte azokat, netalán ókori
drámákat vette alapul. Hiszen
szinte mindegyik „sztoriból” készült színpadi mû is.
Eke István szerint nagyon szép
a Dionüszosz-amfora és -kancsó
motívumvilága is, ami – mint azt a

adott edényekre, és hogy ezek
mennyire tükrözik a tulajdonos hitvilágát, a régész azt felelte: az akkori szokásoknak megfelelõen
vagy megrendelésként, vagy ajándékként került a tulajdonos, vagyis
Seuso birtokába a készlet. Ha ez
utóbbiról van szó, akkor nyilván
olyan tárgyakat kapott, amiknek –

– pP –
Az értékes, 4. századból származó leletegyüttesrõl sok szó
esett az elmúlt idõszakban, ám az
ételek és italok tálalására és tárolására használt edényeken látható
szimbolika talán kevesebb figyelmet kapott. Persze a jelképek, ikonográfiák mélyreható elemzéséhez még további kutatásokra lesz
szükség, amit az MTA Seuso Munkabizottsága végez majd el.
Annyi azért az eddigi vizsgálatok alapján elmondható, hogy a tizennégy lelet közül hét darabon
láthatók mitológiai jelenetek – válaszolta érdeklõdésünkre Eke István, a Göcseji Múzeum római koros régésze.
– Ezek mindegyike ismert, ókori drámákban is feldolgozott, görög, illetve római mitológiához kötõdõ történeteket mesél el. Vagy
egy-egy nagyobb mondakörhöz
tartozó szereplõket jelenít meg.
Megtudtuk: a legnagyobb, legnehezebb Akhilleusz-tál és a
Meleagros-tál díszítésének egy része is a trójai mondakört veszi alapul. Az utóbbi tál peremén például
az indítójelenet látható, amikor az
istennõk közül Paris, a legszebbnek járó aranyalmát Aphroditének
nyújtja. A tál központi részén pedig

Fotó: Hajós Bálint

Eke István

a híres kalydóni vadkanvadászat
jelenik meg. Az állatot elejtõ
Meleagrost központi figuraként ábrázolta a készítõ, immár a vadászat után megpihenve. A régész
szólt a három részbõl álló
Hippolytos-készlet motívumairól
is.
– Központi elemként Phaidra
és Hippolytos be nem teljesült szerelmi története látható. Phaidra az
elemésztõ és a tiltott szerelem jelképe is egyúttal, hiszen mostohafia, Hippolytos iránt érzett kínzó
szerelmet. Csakhogy a fiú önmegtartóztató életet élt, és inkább a
vadászatnak és a testedzésnek
szentelte életét. Az edények egyikén jól látható a szenvedéstõl
székre rogyott istennõ, akit szolgálói nyugtatnak. A másik jeleneten
pedig a Phaidra által írt szerelmeslevelet dobja épp elutasítóan a
földre Hippolytos. Ezt a drámai történetet Euripidés és Ovidius is
megírta. Azt nem tudjuk pontosan,
hogy aki a motívumokat készítette,

Meleagros-tál.

neve is jelzi – a Dionüszosz mondakört dolgozza fel.
– Gyermekként és felnõttként is
beazonosítható az istenalak az
edényeken. Megjelenik a tobozvégû bot, a szõlõfürtszerû haj és a
boroskorsó is. Dionüszösz a megújuló természet, a bor, a mulatozás, sõt a lerészegedés istene is
volt. Alakja nem is annyira a fõ istenségek pantheonjához, hanem
sokkal inkább a népi vallásossághoz tartozott. A tárlaton bemutatott
amfora és kancsó stílusosan a bor
szervírozására szolgált.
Hogy van-e jelentõsége annak,
hogy milyen jelenetek kerültek az

MÁRKA, ARCULAT, MORÁL
NEM MINDEGY, MILYEN ÜZENETET KÖZVETÍTÜNK

 Van-e a dizájnernek felelõssége, felmerülnek-e morális kérdések az arculati tervek készítése közben? És hogy jön mindehhez
a hitleri Németország? Lepsényi Imre (DLA) dizájner, képzõmûvész, grafikus volt az Ady-iskola „Mûvészbeszélgetések” rendezvénysorozatának legutóbbi vendége. Az elõadások a Nemzeti Tehetség Program keretén belül zajlanak.
– pet –
A zalaegerszegi születésû alkotó a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem Intermédia Tanszékének
óraadójaként is tevékenykedik.
Tulajdonképpen az ott tanított tematika egy részével ismertette
meg az adys diákokat; persze a
16–18 éves korosztály tudásához
alakítva a témát.
A dizájner bevezetésképpen elmesélte: eredetileg villamosmérnökként végzett, majd a 2000-es
években került kapcsolatba a
dizájnnal. Többek között az foglalkoztatta, hogy a harmincas évek
németországi nemzetiszocialista
kommunikációja mennyire tekinthetõ dizájnnak? Úgy tûnik ugyanis, mintha kiforrott arculati tervezésrõl lenne szó. A Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen aztán „doktorit” is írt ebbõl a témából, késõbb
pedig ugyanezt tanítani kezdte az
intézményben. Ezenkívül arculati
terveket készít; a Kassák Múzeum
komplex arculatának kialakításáért például rangos nemzetközi
díjat nyert. De õ készítette az Izraeli Kulturális Intézet terveit is.
Az Ady-iskolában tartott elõadásán mindenekelõtt a márka, az arculat és a dizájn fogalmával ismertette
meg a diákokat, illetve arról beszélt,
hogy a jelentés és a vizualitás hogyan kapcsolható össze. Az arculat
alapja egy logó, s ennek a grafikai

elemeire lehet az egész koncepciót
felfûzni. Rengeteg híres – és a diákok
számára is ismert – márka és brand
van a világon; elég, ha csak az egyes
autómárkákra, elektronikai és divatcikkekre, vagy üdítõitalokra gondolunk.
Márkája azonban nemcsak a
cégeknek, termékeknek lehet, hanem személyeknek, sõt politikai
pártoknak is. Morális kérdések az
arculati tervezés közben már a
piaci szereplõk esetében is felmerülhetnek, hiszen nem mindegy,
hogy valaki mit és hogyan akar eladni. Fokozottan igaz ez akkor, ha
politikai arculatról beszélünk. Nem
mindegy ugyanis, hogy milyen kulturális üzeneteket közvetítünk. Ha
a nemzetiszocialista párt arculati
eszközei hasonlíthatók a dizájnhoz, akkor bizony megjelennek az
említett morális kérdések.
Az elõadó arra is kitért, hogy
Németországban a weimari köztársaság idején (1913–1933) kristályosodott ki a márka fogalma.
Mindennek hátterében többek között a piaci márka fejlõdése és az
azt megelõzõ vasútfejlõdés állt. A
németeknél a császárkorra jellemzõ díszes, túlzsúfolt jelképeket,
„márkákat” felváltotta a modern
grafika. Elõbb csak cigarettásdobozokon, mosószereken és más
hétköznapi termékeken, majd
megfogalmazódott az „állam, mint
márka” gondolata is. Annál is in-

az ajándékozó szerint – örült, hiszen valaki kedveskedni akart neki.
Vagyis valami rá jellemzõ „dolgokat” kapott, amik tükrözik szokásait,
nézeteit. A kutatók azt feltételezik,
hogy szenvedélyes vadász volt.
Jelzi ezt az is, hogy Pannónia vad-

Székre roskadó Phaidra.

ban gazdag vidék volt, a nevét viselõ Seuso-tál központi motívuma
pedig egy vadászjelenet. Ráadásul
ez nem is mitológiai kötõdésû ábrázolás. A jelenetek elrendezése is
más, mint a többi edény esetében.
A tál ikonográfiája elég bonyolult, a
megfejtés még további kutatásokat
igényel. Annyi azonban elmondható, hogy megjelenik benne a keresztény szimbolika is; nevezetesen a Krisztus-monogram.
– 4. századi tárgyakról van szó,
a kereszténységhez köthetõ jelképeket ekkor kezdik nyilvánosan
használni. A megajándékozottnak
ismernie kellett az új vallást és a
hozzá tartozó motívumokat is. Érdekes ugyanakkor, hogy bár a
Krisztus-monogram megjelenik, a
keresztény kulturális körbõl mégsincs semmilyen szimbolika az
edényeken. Pedig ekkortól válik
államvallássá a kereszténység.
Kérdésünkre, hogy a zalai ásatások során kerültek-e elõ olyan

római kori leletek, amelyek a
Seuso-kincsekhez hasonlóan mitológiai jeleneteket, vagy a kereszténység korai szakaszából származó szimbólumokat ábrázolnak,
a muzeológus azt felelte, hogy
Keszthely-Fenékpuszta környékérõl igen. Ráadásul szintén a 4.
századból. Ezekbõl párat a
Seuso-tárlaton be is mutattak kiegészítésképpen.
– Néhány töredékes ládikaveret került kiállításra, melyek közül
az egyik Dionüszosz-jelenetet – illetve a felvonulást – ábrázol, a
másik pedig az évszakokat megszemélyesítõ természeti képeket
jelenít meg. Érdekes, hogy szintén
Fenékpusztáról került elõ egy
olyan ládikaveret is, amelyiken
már keresztény szimbolika is van.
Mindez azt jelzi, hogy a 4. században az antik képi világ és a keresztény szimbolika jól megfért
egymás mellett a tárgyakon és
ugyanúgy a fejekben is.

SZENT PÉTER ESERNYÕJE
MIKSZÁTH-MÛ A HEVESI-SZÍNHÁZBAN

 A népszerû zenés és könnyed mûfajú darabokat követõen, a
Hevesi-színház társulata legújabb bemutató elõadásán a XIX. századi magyar anekdotairodalom ikonikus alakja, Mikszáth Kálmán
Szent Péter esernyõje (1895) címû közismert kisregényébõl készült átirat színrevitelére vállalkozott. Az eredeti – öt fõ fejezetre
tagolt, laza szerkezetû, két fõ cselekményszálra építkezõ, mûfajából fakadóan az elbeszélõt (magát az írót) középpontba állító –
történetbõl Deres Péter készített színpadi szövegkönyvet, melyet
Moravetz Levente állította színpadra, akinek rendezõi koncepciója
alapvetõen Deres írásának „megjelenítésére” építkezett.

kább, mert a propaganda már az I.
világháború idején is létezõ jelen- – Szemes Béla –
ség volt. Hitler 1933-ban egy megA nyitójelenet (elõjáték) életlepõ és progresszív plakáttal (saját
arcképével, egyszerû grafikai szerûen szomorú hangulata –
Gregorics Pál agonizálása, halála
– az elõadás elõkészítésének, a
történet továbbvitelének funkcióját
töltötte be, egyúttal megalapozta a
kontraszthatás (vígjátéki elemek)
dominánssá válásának lehetõségét. Moravetz felfogásában bemutatott elõadás a színpadtechnikai adottságok maximális kihasználása, az egyes jelenetek korhû és hiteles
kidolgozottsága, a mozaikszerû nagyszámú
epizód – a közöttük lévõ
váltásokat a bevonuló
férfikórus rövid produkciója vezette fel – tartalLepsényi Imre
mának következetes
megoldással) jelentkezett, majd egymásra építése eredsaját gesztusrendszerének, sõt ményeképpen, az esernagygyûléseinek is márkát terem- nyõ titkának „kitudódátett. Felhasználva a kor modern sával” egyetemben vegrafikai nyelvét és az innováció- zetett el a „happy end”ban, technológiai fejlõdésben rejlõ del végzõdõ univerzális
üzenetet közvetítõ véglehetõségeket.
Lepsényi Imre szerint mindeb- kifejlethez.
A tágas játéktér, az
bõl az látszik, hogy komoly következménye lehet, annak, ha a már- eseményekhez igazított
kázás tudományát nem megfelelõ puritán, jelzésértékû díszletezés
célra használjuk fel. Számára (Bényei Miklós munkája) összhaezért szimpatikusabbak a mûvé- tásában erõsítette a rendezõi
szeti vagy kulturális téren (múzeu- szándék megvalósulását. A sajámok, kulturális intézetek) végzett tos (szûkebb) tájegység lakóinak
arculati munkák, mert ott keve- népviseletére, öltözködési kultúrásebbszer merül fel ilyen súlyú mo- jára utaló, Molnár Gabriella tervezrális kérdés. Ennek ellenére a fele- te jelmezek és kellékek a nézõ
lõsségrõl és moralitásról kell be- számára egyértelmûsítették a szeszélni, fõleg mert a fenti kontextus- replõk társadalmi státuszát.
A Szent Péter esernyõje címû
ban kevésszer esik róla szó.

elõadás – többségében hétköznapiságukban is sajátos egyéniséggel rendelkezõ – figuráinak megformálását a társulat gyakorlott
mûvészeire bízta a rendezõ.
Ecsedi Erzsébet (Münczné) magabiztos színpadi játékával kétségbevonhatatlan hitelességgel jelenítette meg Glogova „emblematikussá növesztett” zsidó asszonyának alakját. Mester Edit színészi

mében paraszti életformát élõ
helybéli lakosok etalonnak minõsülõ figurájának külsõ és belsõ vonásait jelenítette meg Besenczi
Árpád (Szlávik) és Kiss Ernõ
(Gongoly) karakteres alakítása.
Ugyancsak elismeréssel szólhatunk a vidéki értelmiség képviselõjének szerepét magára vállaló
Bellus Attila (Majzik tanító), az
egyház szolgálatát hivatásának tekintõ Mihály Péter (Bélyi János,
glovovai pap) és a gyámapa
(Sztolarik) figuráját színre vivõ
György János színpadi teljesítményérõl. A nem „evilági szint” küldöttének (Szent Péter) alakját
Wellmann György testesítette
meg. Külön színfoltnak számított
Lõrinc Nikol (Madame Kriszbay)
attraktív, lendületes játéka. Az elõadás kulcsszereplõiként – a „bol-

képességeirõl a fia sorsáért felelõsséget érzõ anya (Ancsura) szerepében nyújtott nívós alakítása
gyõzhette meg a nézõt. Czegõ Teréz szakmai empátiája révén a
talpraesett, hús-vér glogovai parasztasszony típusának valódiságát „varázsolta” elénk, míg Kováts
Dóra (Lonka) játékában a „világgal
perlekedõ” kamaszlány személyiségével szembesülhettünk. A zö-

dog végkifejlet” létrejöttét szavatoló – Barsi Mártont (Wibra György,
besztercei ügyvéd) és Kátai Kingát
(Bélyi Veronika) jegyezhettük. Allûröktõl mentes, õszinte, morális
mélységeket is érintõ szerepjátékuk nem csupán a darabban beteljesülõ frigyüket szentesítette, hanem a célul tûzött rendezõi koncepció megvalósulásának garanciáját is jelentette.
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Kitekintõ
CSOKIS

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

FINOMSÁGOK

z

 A csokoládé talán az egyik legsokoldalúbban hasznosítható édesség,
melynek az adventi készülõdés idején és a karácsonyi asztalon is ott
van a helye.

z

z

z
z

Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánok!

Persze ne a közönséges, agyoncukrozott és tejporozott „csokikra”,
tortabevonókra vagy a pudingporokra
gondoljunk, hanem néhány tábla jó minõségû, magas kakaótartalmú étcsokoládéra, amibõl rengeteg finomság
készíthetõ. Megfelelõ fûszerezéssel
igazi lélekmelegítõ édességet, vagy ünnepi desszertet, netán házi készítésû
ajándékot is varázsolhatunk belõle.
Nem is kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, elég ha néhány alapreceptet átdolgozunk. Ilyen például a hagyományos forrócsokié, amit nemcsak
tejbõl és tejszínbõl, hanem kókusztejbõl vagy mandulatejbõl is elkészíthetünk, így laktózérzékenyek és tejallergiások is fogyaszthatják. Ugyanúgy ízesíthetjük rummal, vaníliával, narancscsal vagy aromás karácsonyi fûszerekkel; fahéjjal, szegfûszeggel, ánizzsal.
Ha esetleg pudinghoz lenne kedvünk,
tulajdonképpen ugyanezt a fõzetet besûríthetjük néhány banánnal vagy rizsliszttel (máris kész a gluténmentes,
változat) és némi hûtés után, friss vagy
fagyasztott gyümölcsökkel tálalhatjuk
is.
Ha egyszerûen szeretnénk házi
bonbont készíteni, a fûszeres, olvasztott csokit töltsük jégkockaformákba, a
közepébe pedig tegyünk egy-egy szem
aszalt gyümölcsöt, meggybefõttet vagy
mandulát. Ha megdermedt, némi ötletes csomagolással ajándéknak is tökéletes.
Persze az olvasztott csokoládé
(legyen akár sötét, akár fehér) a torták
egyik legfontosabb hozzávalója is.
Gyümölcsökkel dúsítva (legjobban a
banán, narancs és bogyósgyümölcsök
illenek hozzá) ízletes krémeket kenhetünk a tésztarétegek közé.
 Idén õsszel második tanévét
kezdte meg a duális képzõközpont, melyet hat megyeszékhelyi gépipari vállalat hozott létre
az önkormányzattal együtt. Az
általuk alapított Zalaegerszegi
Duális Képzõközpont Kft. mûködteti a képzõhelyet, ami az
ország elsõ ilyen típusú oktatási intézményeként a szakmunkástanulók gyakorlati képzését
karolta fel.
– Antal Lívia –
– A Duális Képzõközpontot a
szakképzés fellendítése érdekében hoztuk létre. Fõ célunk, hogy
gyakorlati oktatást biztosítsunk a
hiányszakmákban tanulóknak, továbbá, hogy a hiányszakmák tanulására buzdítsuk a gyerekeket –
mondta érdeklõdésünkre Egyed
Péter, a Zalaegerszegi Duális Képzõközpont Kft. ügyvezetõ igazgatója, a Mould Tech Kft. egyik tulajdonosa. A Ganz Ábrahám Szakgimnáziumban mindemellett mûszaki rajzot és gyártástechnológiát
tanít. – Kimondottan a gépiparra
specializálódtunk, ezen belül a gépi forgácsoló, CNC-forgácsoló,
szerszámkészítõ, épület- és szerkezetlakatos valamint a hegesztõ
hiányszakmák gyakorlati oktatására. Ezeket a szakmákat képviselik
a kft. tulajdonos cégei, a 3B Hungária Kft., a Pylon Kft., a EuropTec
Kft., a Spiller 2000 Kft., a CNC Zala Kft., a Mould Tech Kft., valamint
a Technológiai Centrum.
– Hogyan mûködik a Duális
Képzõközpont?
– A Duális Képzõközpont mûködéséhez a cégek biztosítják a gépparkot, az eszközöket valamint az
oktatókat, az önkormányzat pedig
az infrastruktúrát. Mindehhez a régi nyomdában kaptunk helyet addig, míg az új, 1400 négyzetméteres modern épületkomplexum fel
nem épül, várhatóan 2018 õszére.
Ezt a beruházást az önkormányzat
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EGY JÓ SZAKMA FELÉR EGY JÓ DIPLOMÁVAL
BESZÉLGETÉS EGYED PÉTERREL, A DUÁLIS KÉPZÕKÖZPONT VEZETÕJÉVEL
valósítja meg a TOP-programból,
melynek engedélyes kiviteli tervei
már rendelkezésre állnak. A 21.
századi infrastruktúrájú új képzõközpont az egyetem területén kap
helyet, a Ganz–Munkácsy Szakgimnázium és Szakközépiskola
szomszédságában, miután tanulóink zöme innét kerül ki. Természe-

egy-egy konkrét feladatot a tervezéstõl, a gyártáson át az átadásig,
a tanulók hajtanak végre.
– Hogyan épül fel a duális
képzés?
– A képzésben szorosan
együttmûködünk a két említett középfokú oktatási intézménnyel, az
elméleti oktatás ott történik, míg a

– Napi hét tanórában folyik a
gyakorlati képzés, mégpedig valós
munkakörülmények között. Az elsõsök általában egy napot, míg
más évfolyamosok két illetve három napot töltenek el nálunk a hétbõl. Az induló elsõ tanévben 16 tanulónk volt, a második tanévre viszont sikerült szinte megdupláznunk a létszámot, hiszen jelenleg
30 tanulónk van. Az oktatást felmenõ rendszerben alakítottuk ki a
szakközépiskolai képzés három
évére, vagyis tanulóink az elsõ

céggel tanulószerzõdésben állhatnak és ösztöndíjat kapnak, s mire
befejezik a harmadik tanévet,
munkaszerzõdés is a birtokukba
lehet.
– Hogyan látják a jövõt a kívánt cél elérésében?
– Legfontosabb célunk és egyben érdekünk a megfelelõ szakember-utánpótlás
biztosítása
mind a hat cég számára, ami jelenleg még kihívást jelent. A Duális Képzõközpontot éppen ezért
hoztuk létre, ami országosan is

A létesítendõ új oktatási komplexum látványterve.
tesen nemcsak az épület, hanem
az elõbb felsorolt szakmák oktatásához szükséges technológiák is a
21. századot képviselik majd.
Emellett szoros együttmûködést
szeretnénk kialakítani az egyetem
mûszaki karával is, ennek érdekében laborok is lesznek kialakítva az
új épületben, ahol kutatási munkákat végezhetnek az egyetem hallgatói. Tulajdonképpen egy „projektcéget” szeretnénk kiépíteni, ahol

gyakorlati oktatást mi végezzük
képzõközpontunkban. A gyerekek
amellett, hogy jártasságot szereznek a szakmákban, fizetést is kapnak. Jövõ szeptembertõl havi juttatással egy ösztöndíjrendszer bevezetését tervezzük, ezzel is motiválva õket arra, hogy igenis érdemes
ezekben a szakmákban tanulni, illetve elhelyezkedni.
– Milyen órarend szerint tanítanak?

Gyakorlaton.
tanévben alap-, a második tanévben bõvebb szakmai képzésben
részesülnek. A még elõttünk álló
harmadik tanévben már cégspecifikusan képezzük õket, képességeiket és hajlandóságukat figyelembe véve. Ekkor már az adott

egyedülálló intézményként indult
el. Valóban példaértékûnek nevezhetjük, hiszen úgymond hat
konkurens cég fogott össze egy
ügy érdekében. A kft. költségvetését tekintve pedig az a célunk,
hogy minimum nullszaldósra hoz-

zuk ki a fenntartást. A létesítendõ
új Duális Képzõközpontban,
ahogy említettem már, 21. századi
technológiai körülményeket kívánunk kialakítani a gyakorlati oktatáshoz, megmutatva, mirõl szólnak ezek a szakmák, mert ezek a
feltételek az iskolai keretek között
jelenleg nem biztosítottak. A képzés tekintetében az a legfõbb elvárásunk, hogy a harmadik év
után valóban olyan piacképes tudás birtokában legyenek, mellyel
önálló munkavégzésre lesznek
képesek az adott cégnél.
A legnagyobb kihívás a szakma
iránti érdeklõdés felkeltése, ennélfogva a szakma becsületének
visszaállítása is a feladatunk. Szeretnénk felnyitni mind a gyerekek,
mind a szülõk szemét, hogy ezek a
szakmák már régóta nem hasonlítanak korábbi mivoltukra. Ezt megmutatva nyílt napok, szülõi értekezletek, beiskolázási fórumok
megtartását tervezzük itt a Duális
Képzõközpontban, a Zala Megyei
Kereskedelmi Iparkamarával és az
iskolákkal együttmûködve. A szakmakiállításokhoz és -bemutatókhoz három termet alakítunk ki,
ahol olyan gépeket, technológiákat
helyezünk el a gépgyártók jóvoltából, melyek Magyarországon még
nem elterjedtek. A nagyvevõk
meghívásával olyan bemutatónapokat is szervezünk majd, melyeken maguk a gyerekek mutatják
be, mennyire jártasak az új, modern technológiák, illetve gépek
használatában. Az új oktatócsarnokunkban a tanulólétszámot
50–60 fõre szeretnénk bõvíteni,
melyhez az oktatói létszámot is növelni kell. Alapjában véve azt szeretnénk elérni, hogy mind többen
rádöbbenjenek: egy jó szakma felér egy jó diplomával. Ugyanis sokkal nagyobb szükség van szakemberekre, akik technológiai tudásuk
birtokában valóban mérnöki fizetést kapnak – hangsúlyozta Egyed
Péter.
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AZ ÉLEN TELELNEK HARMINCNYOLC ÉREM 2017-BEN
SZERETNE BAJNOKSÁGOT NYERNI A ZTE ZÁÉV

 Az elsõ helyrõl várja a tavaszi folytatást a ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata. Hosszú idõ után telel a bajnoki tabella élén
a zalai csapat. Nagyobb koncentrációval egy pontnál nagyobb
elõnnyel is vezethetne.

– Régen álltunk már félidõben
az elsõ helyen – hangoztatta Baján János edzõ. – Mennyire vagyok elégedett? Összetett a dolog.
Amikor a sorsolás ismertté vált,
úgy véltük, kemény õsz elé néztünk. Tudtuk, hogy az Ipartechnika
Gyõrhöz utazunk, mumusainknál
– a Balatoni Vasasnál és a Tatabányánál – szintén vendégeskedünk. A legnagyobb riválisunk, a
Rákoshegy I. csapatát viszont
Egerszegen fogadjuk. A nehéz
sorsolás ellenére jól elkaptuk a rajtot, hoztuk a kötelezõket. A harmadik fordulóban viszont már botlottunk, becsúszott Tatabányán egy
nem várt vereség. Egy jól dobó
hazai csapat ellen kevés fát ütöttünk, a meghatározó játékosaink
sem tudták kellõen segíteni a csapatot. A dologban az a bosszantó,
hogy mindössze hét fa hiányzott a
gyõzelemhez. A konkurens Rákoshegy is kikapott, így egálban
voltunk velük. A folytatásban hoztuk a mérkõzéseinket, hazai pályán a fõvárosiakat sikerült legyõznünk, a gyõrieket pedig saját otthonukban nagyon jó játékkal vertük. Minden szépnek tûnt.
– Jött azonban két elõrehozott tavaszi forduló...

– A szurkolók dicsérgették a
csapatot, hogy remek volt az õsz,
jó a csapat, ezt a két mérkõzést
lazán lehozzuk. A játékosok is talán elhitték, hogy ez így lesz. Az
elsõnél nem is volt gond, de a
Ferencvárosnál bizony, éppenhogy sikerült egy pontot szereznünk.
– Hogyan értékeli a csapat
nemzetközi szereplését?
– E téren is maradt bennem
hiányérzet. Természetesen örülök
a harmadik helyünknek az Európa-kupában, de nagyobb koncent-

rációval fényesebb éremmel térhettünk volna haza.
– Két olyan együttes ellen
vesztettek pontokat, ahol a ZTE
ZÁÉV volt az esélyes. Hiányzott
a megfelelõ koncentráció?
– Mondhatnánk, igen. Az idei
bajnokságban örömteli, hogy kilenc játékosom van, és nem hat.
Ebbõl kellene megtalálni azt a hatot, akik hozzák a mérkõzéseket.
Furcsa módon nem találom meg
azt az összetételt, amely folyamatosan jó teljesítménnyel rukkolna
elõ. Azt tapasztalom, hogy a versenyhelyzet inkább bénítólag hatott a társaságra, nem pozitív
energiákat mozgatott meg. Görcsössé tette a játékosokat. Többségük nem ismerte ezt az állapotot, mivel hosszú éveken át éppenhogy megvoltunk. Nem volt harc a
csapatba kerülésért.
– Milyen tavaszra számít.
Meglehet a bajnoki cím?
– A nehezebb ellenfeleket – a
Gyõrt, a Tatabányát és a Balatoni
Vasast – vendégül látjuk, s ha hazai pályán megõrizzük a veretlenségünket, nagy lépést tehetünk a
bajnoki cím felé. A Rákoshegyhez
utazunk, de a hazai 7:1-es gyõzelmünk bizakodásra adhat okot. Ott
jó felírással esélyünk lehet egy
5:3-as sikerre. Idén nincs rájátszás, így aztán tavasszal botlás
már nem fér bele, ha bajnokok
akarunk lenni.

KÖZÉPMEZÕNYBEN A ZTE RK

A ZTC A TÉRSÉG MEGHATÁROZÓ TÁJFUTÓKLUBJA LETT

 Idén ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját a Trió
Egerszeg ZTC, amely az elmúlt idõszakban a térség meghatározó
tájfutóklubjává nõtte ki magát. Az egyesület a versenyeztetés
mellett, nagy hangsúlyt fektet a sportág népszerûsítésére. Rendszeresen megrendezik Télapó- és tojáskeresõ versenyüket. Mindkettõt nagy sikerrel. Az iskolákban is népszerûsítik a sportágat,
mellette a versenyrendezésbõl is kiveszik a részüket.
– Egyesületünk tagsága 114 fõ,
ebbõl 91-en versenyengedéllyel
rendelkeznek – hangoztatta Fehér
Ferenc klubelnök, edzõ. – A Dunántúl legnagyobb utánpótlás-korcsoportját mûködtetjük. Legfiatalabb sportolónk hét-, a legidõsebb
hetvenhat éves.
Az eredményesség terén is jól
áll a klub, az idei évben 9 arany14 ezüst- és 15 bronzérmet szereztek versenyzõik a különbözõ
korosztályokban. A tájfutáshoz
hasonló sportágakban is megméretették magukat. Tájkerékpárban
Fekete Ágoston, Trail-O-ban Fehér Ferenc szerzett bajnoki címet. Mindketten a magyar válogatottban is képviselték Egerszeget és a klubjukat. A ZTC
edzõi, versenyzõi több mint 10 regionális versenyt rendeztek. A
sportági bemutatók száma az iskolákban és más rendezvényeken meghaladja a hatvanat. A tájfutás világnapi programjába 1600

gi sportolóinkat is meghívtuk ünnepelni.
Az új évben is tovább szeretnék népszerûsíteni a sportágat a
diákok körében, az iskolákban. A
versenyek rendezésében 2018ban is az élen kívánnak lenni. Rövid karácsonyi pihenõ után ké-

A Szlovákiában megrendezett ob dobogósai.
diákot vontak be. A szervezett
programjaikon mintegy 8000-en
vettek részt.
– Az idén ünnepeltük megalakulásunk 25. évfordulóját. Több érdekes programban elevenítettük
fel az elmúlt negyedszázadot –
folytatta Fehér Ferenc. – Könyvet
jelentettünk meg és elismertük a
klubban jól dolgozók munkáját, ré-

szülnek
a
következõ
versenyévadra, ahol az eredményesség terén az idei esztendõhöz hasonlóan kívánnak szerepelni. A jó
szerepléshez adottak az anyagi
feltételek. A névadó szponzoruk, a
Trió Egerszeg Kft. idén is meghosszabbította
szerzõdését,
2018. június 30-ig biztosított a cég
támogatása.

A KEZDETEKTÕL A VÉGIG
A SZAKMAI MUNKA ÉS AZ ANYAGI HÁTTÉR NEM VOLT SZINKRONBAN

 Amikor az ember részt vesz valaminek a létrehozásában, éveFutsalban ekkora közönségrõl náken át dolgozik egy adott közegben, aztán rossz döntések követ- lunk jobb csapat is csak álmodott.
kezményeként rövid idõn belül semmivé válik munkája, nem cso– Lesz még felnõtt férfi
da, ha úgy érzi, mintha valamit elvettek volna az életébõl. Minden futsalcsapat Egerszegen?
nek, most szinte minden hétvé- bizonnyal ilyen és hasonló érzések kavaroghatnak Bagó Gábor
– Jó kérdés. Bízom benne. Közedzõben, aki ott volt a Göcsej SK férfi futsalcsapat megalakításá- ben történt tulajdonosváltás is a
gén van forduló…
– Mindenképpen jó, hogy a nál és megszûnésénél is. Vajon hogyan történhetett ez meg, errõl klubnál. Reménykedem, hogy poszövetség, így döntött. Nem unják kérdeztük a szakembert.
zitív irányba történnek változások.
meg egymást a csapatok. Lezajlik
Egy biztos, akkor szabad ismét fel– A Göcsej SK keretein belül
a két csoportban két kör, ezután a
juniorok visszatérnek saját bajnok- 2013-ban alakult meg a futsalcsaságukba. Az NB II-es felnõttcsapa- pat. Elsõ vezetõedzõként kezdtem
tok a keresztbejátszások során el itt a munkát – emlékezett a kezalakítják ki a végsõ sorrendet. A detre Bagó Gábor. – A játékosok
Nyugati csoportban három fel- mindegyikét én hoztam a klubhoz.
nõttcsapat: a Gyõr, a Szombathely Az elmúlt négy év során akadtak
sikeres éveink, amikor megfelelõ
és a ZTE szerepel.
– Hol szeretnének végezni a körülmények között tudtunk dolgozni. A második évben sikerült
bajnokság végén?
– Mindenképpen a dobogóra feljutnunk az NB I-be. Sajnos, azszeretnénk kerülni. Az éremszer- tán elég hamar bekövetkezett a
zésre képesnek tartom a csapatot. vég.
– A külsõ szemlélõ számára
– Az õszi idényben kik voltak
a húzó játékosok, okozott valaki úgy tûnt, szakmailag gyorsabban haladnak elõre, mint a pénzcsalódást?
– Név szerint senkit nem sze- ügyi háttér megteremtése...
– A megállapítás helytálló. Kétretnék kiemelni, nyilván a többet
játszók voltak azok, akik húzták a ségtelen, hogy gyorsan haladtunk.
Itt még minden szép volt.
A vezetõség elvárása eredetileg
csapat szekerét.
– Mikor folytatódik a bajnok- az volt, hogy három éven belül jus- tés és a csapat között, ami azt nõttcsapatban gondolkodni, ha ehsunk fel az elsõ osztályba. Elõbb eredményezte, hogy kiestünk az hez maximálisan adottak lesznek
ság?
– Sok pihenésre nem marad sikerült. Az elsõ élvonalbeli évünk élvonalból. Az NB II-ben ugyan el- az anyagi és tárgyi feltételek.
idõnk, január 6-án a Pénzügyõr ju- rendben volt. Megfelelõ körülmé- indultunk, de nem sok minden vál- Egyébként az utánpótlás területén
niorok ellen játszunk a fõvárosban, nyek között dolgozhattunk. Már tozott, törvényszerû volt a meg- tovább dolgozom a ZUSC sportszeretnénk visszavágni az õszi ve- ekkor úgy éreztük azonban, hogy szûnés. Többet érdemeltünk volna egyesület keretében. László Dászakmai téren meghaladjuk anya- támogatás terén a várostól és a viddal együtt foglalkozunk az
reségért.
gi lehetõségeinket. Azonban csak szponzoroktól egyaránt. Amikor U–20-as és U–17-es csapattal.
éreztük, mert a kommunikáció a felszálló ágban voltunk, akadt Mindkét csapat korosztályában az
vezetés és a szakma között úgy- olyan találkozó, amelyen 1500-an országos utánpótlás-bajnokságmond eléggé akadozott. Nem kap- is kint voltak a városi csarnokban. ban szerepel.
tuk meg a klub irányítóitól a megfelelõ információkat. Nem kaptunk
 Makovecz Virág, a ZAC
tájékoztatást, milyen helyzetben
versenyzõje Salzburgban, a
van az egyesület, milyenek az
Golden Puma nemzetközi
anyagi kilátások. Nem olyan volt a
Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK 84-91
meghívásos versenyen vett
párbeszéd a vezetés és a csapat
(19-22, 20-19, 19-25, 26-25)
részt, ahol távolugrásban és
között, amilyen ilyen szinten elvárNB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Sopron.
1000 méteren indult el.
ható.
– A csapat megszûnéséhez
ZTE NKK–CMB Cargo UNI Gyõr 62-73 (12-22, 21-14, 19-17, 10-20)
A távolugrásban 467 cm-es
egyértelmûen anyagi okok veNB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
egyéni csúccsal szerezte meg a
zettek?
Alabárdos Szegedi TE–ZTK FMVas 6:2 (3686-3682)
második helyet, majd egy órá– Összetett a dolog. Egy éve
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Szeged.
val késõbb nagy fölénnyel és
még az ötödik helyen álltunk az
Z. Csuti Hydrocomp SK–Komlói BSK 8,5:3,5
remek eredménnyel 3:48,1-es
NB I-ben. Amíg, ha nehezen is, de
NB I B-s sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.
eredménnyel utasította maga
heti hármat tudtunk edzeni, tartotmögé a mezõnyt, és állhatott fel
tuk magunkat. Késõbb az anyagi
Székesfehérvári MÁV Elõre junior–ZTE RK 3:1 (19, 18, -20, 21)
a dobogó legfelsõ fokára.
háttér egyre szûkösebb lett. Nem
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Székesfehérvár.
mûködött a kommunikáció a veze-

A BAJNOKSÁG VÉGÉRE A DOBOGÓT TERVEZIK

 Az elsõ helyrõl várja a tavaszi folytatást a ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata. Hosszú idõ után telel a bajnoki tabella élén
a zalai csapat. Nagyobb koncentrációval egy pontnál nagyobb
elõnnyel is vezethetne.
Átszervezett NB II-ben szerepel a ZTE RK férfi röplabdacsapata. A bajnokság második vonalát
kiegészítették az elsõ osztály juniorcsapataival és két csoportra
osztották. A ZTE a Nyugati csoportba kapott besorolást, ahol az
õszi idény végén a középmezõnyben találhatjuk a tabellán.
– Felemás érzéseim vannak az
õszi szereplésünk kapcsán –
vélekedett Domokos Lajos edzõ. –
Akadtak nagyon jó mérkõzéseink,
de játszottunk olyan találkozókat,
amelyeket szívesen elfelejtenék. A
helyezésünket konkrétan nem tudom megmondani, mivel jobb szó
nincs rá, össze-vissza játszanak a
csapatok. A középmezõnyben biztosan ott vagyunk. Az ellenfeleink
heti edzésszáma magasabb, mint
a miénk, ennek fényében nem
mondhatok rosszat a csapatról.
Közvetlen riválisunk a Gyõr például heti öt tréninget tart. A jobb
körülmények, a több edzés egy bizonyos idõ után elõjön a találko-

zók során. A játékosállományunkat jónak tartom, tavalyhoz képest
erõsödtünk, a sérültjeink felépültek. Örvendetes, hogy már van
egy-két olyan juniorkorú játékosunk, akit, ha szükséges, be tudunk tenni az elsõ csapatba.
– A tornaûrendszerû lebonyolítás nem kedvezett a ZTE-

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK
 Évzáró sajtótájékoztatót tartott a Zalaegerszegi Autósport
Egyesület. A sikert elért sportolók közül többen versenyautójukkal érkeztek a helyszínre.
Az autós sportegyesület 2000ben alakult, akkor mindössze Répási
Róbert elnök versenyzett az egyesületnél. Mára nemcsak a létszám bõvült, hanem a figyelemre méltó eredményeket elért sportolók köre is. Az
egyesületben Lakatos Dominika és
Vörösné Gyöngyösi Lívia révén a
gyengébb nem is képviselteti magát.
A klub versenyzõi hat kategóriában
öregbítik a ZAE hírnevét.
Az egyesület tagjai nemcsak a
versenypályán szerepelnek, hanem

részt vesznek több felvilágosító rendezvényen. Az idei versenyévben
sportolóik több mint 10 érmet szereztek a különbözõ bajnokságokban.
Répási Róbert elmondta, hogy álmaik között szerepel, hogyha elkészül az egerszegi autós tesztpálya,
versenyt rendezzenek rajta.
Az évzárón az autósklubot köszöntötte Tolvaj Márta alpolgármester, örvendetesnek tartotta, hogy a
városban az autósport képviselõi is
jelen vannak.

MAKOVECZ VIRÁG
GYÕZELME

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
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Hirdetés

VÁLTOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN
 A tavaly megalakult Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV Zrt.) 2017. évben a költséghatékonyabb mûködés elérése érdekében átalakította a hulladékgazdálkodási rendszert.
Az országban több mint száz
közszolgáltató cég mûködött, ennek racionalizálása érdekében
elindult a régiósítási folyamat. 25
régiót alakítanak ki az országban, az Észak-zalai Régió zalaegerszegi központtal mûködik,
kijelölt közszolgáltatója pedig a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. lett. Mi kaptuk a feladatot a régiós
közszolgáltatás megszervezésére és koordinálására. 182
önkormányzattal állunk kapcsolatban, mintegy 190 ezer lakos
hulladékszállítását látjuk el. Ezen
a területen eddig négy közszolgáltató dolgozott, a másik három
cég mostantól a ZKN Kft. alvállalkozójaként végzi tovább a feladatot.
Fontos cél, hogy a régiós átalakításból a lakosság minél kevesebbet érzékeljen, a szolgáltatás eddigi színvonalában ne történjen negatív változás.
A másik fontos esemény, változás, hogy a Müllex-Körmend
Kft. beolvadással egyesült a Zala-Depo Kft.-vel. Az egyesüléssel
létrejött, 2017. október 1. napjától mûködõ cég elnevezése:
Zala-Müllex Kft., aki stratégiai
partnere társaságunknak.

Az egyesüléssel egy regionális viszonylatban is meghatározó
társaság jött létre, amely az eddigieknél is nagyobb humán-, eszközerõforrással és jelentõs tapasztalattal bír a hulladékgazdálkodás területén. Partnereiknek

nyújtott szolgáltatásaikkal az eddigiekben megszokott, zavartalan, magas szintû teljesítése, annak finanszírozása még biztosabbá válik.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a
környezeti nevelésre, az újrahasznosítás növelésére. Bevezettük Zalaegerszegen a házhoz
menõ öblösüveggyûjtést, célunk,
hogy minél több családi házban
élõ ügyfelünk csatlakozzon az ingyenesen igényelhetõ szolgáltatáshoz.
Minden településünkön bevezettük a házhoz menõ szelektív
gyûjtést, ezáltal is csökkentve a
lerakóra kerülõ hulladék mennyiségét.
A lakossági szelektív gyûjtés
eredményeként az idén november végéig 524 tonna papír-, 303

tonna mûanyag, 364 tonna üvegés 25,3 tonna fémhulladék érkezett a búslakpusztai Hulladékkezelõ Központba.
Lomtalanítási akcióink a lakosság körében kedveltek, népszerûek. A tavaszi lomtalanítás
során Zalaegerszegen 1935 családi házas és társasházi címrõl
összesen 11.428 m3 lomot szállítottunk el.
Az õszi lombhulladék-gyûjtési
akció során 811 m3 zöldhulladékot gyûjtöttünk be.
Társaságunk az évek során
megszokott módon, január elején elkezdi a kidobott fenyõfák
begyûjtését, ami szintén újrahasznosításra kerül, ezért kérjük
kedves ügyfeleinket, hogy a fákat díszektõl és szaloncukorpapírtól mentesen, a forgalmat
nem akadályozó módon helyezzék ki.
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája a
Deák tér 3/C szám alatt található.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
9.00–15.00
Kedd:
9.00–17.00
Szerda:
8.00–20.00
Csütörtök: 9.00–17.00
Péntek:
9.00–15.00
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves ügyfelünknek a szelektív gyûjtésben
való részvételt, és azt, hogy bejelentéseikkel, észrevételeikkel
segítették munkánkat!

Minden kedves ügyfelének
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván
a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és
stratégiai partnere, a Zala-Müllex Kft!

PEUGEOT MOTORKERÉKPÁR (50 ccm) keveset futott,
jó állapotban eladó. Érdeklõdni: 20/335-2002

MARAI KAROSSZÉRIA
Minden kedves
ügyfelemnek
kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánok!
Marai Tibor

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2017. december 19.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK
BABOS SÁNDORNÉ RÉVAI MÁRIA
KÖZÉPISKOLAI TESTNEVELÕ TANÁR, EDZÕ
1942. december 26-án született Zalaegerszegen. Az Ady Endre Általános Iskolába járt, majd a Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett. 8 évig Salomváron tanított, eközben végezte el Pécsett a tanárképzõt. Középiskolai testnevelõ tanári diplomáját 1971-ben a budapesti Testnevelési Fõiskolán szerezte. 1970-tõl kezdett el tanítani a zalai
megyeszékhelyen, az akkori Liszt Ferenc Általános Iskolában. Fiatal
kora óta sportolt: tornázott, kosárlabdázott, atletizált. Ikerfiai születéséig a Volán igazolt játékosa volt. Közel ötven éve segíti sikerre tanítványait: Gaál Fanni, Gáspár Kitti, Herbert Evelin, Czinder Kinga, Farkas Sándor, Baki Gergõ, Kerkai Mária mellett sokakból hozta ki a legtöbbet. Nincs a városban olyan oktatási intézmény, ahol ne lenne hivatását miatta választó tanár. Lelkes, de saját bevallása szerint szigorú,
energikus és maximalista. Úgy véli, a torna minden sportnak az alapja.
A sikert elsõsorban az eredményes fiataloknak és szüleiknek tulajdonítja, vallja, hogy munkáját máig szeretetbõl végzi. Nyugdíjasként heti két
edzést tart. Amellett, hogy egy-egy mozdulatsor gyakorlása hónapokig
tart, és õ számtalanszor elmondja, kiigazítja és megmutatja a helyes kivitelezést – erõt és önbizalmat is ad lányainak. Rengeteg jó eredmény
van a háta mögött, tornászai például 2016-ban a budapesti, nem igazolt sportolók számára megrendezett országos diákolimpián is kiválóan
szerepeltek. Itt ezüstérmet szereztek az Eötvös–Liszt-iskola csapataként, és egyéni aranyérem is született. 2000-tõl 2017 tavaszáig pedagógusként tevékenykedett a Gála Társastáncklub Egyesületben. Az elmúlt majdnem két évtizedben számtalan olyan magyar bajnoki és nemzetközi gyõzelem született, amelyben része volt.

A

CSERHALMI HENRIETTE,
DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖNYVRESTAURÁTORA

1961. szeptember 8-án született Nagykanizsán. Középiskolai tanulmányait a Winkler Lajos Vegyipari Szakközépiskolában végezte. 1983ban kezdett dolgozni könyvkötõként Zalaegerszegen, a megyei könyvtárban. Még az érettségit követõen könyvkötõ szakképesítést, 1988ban felsõfokú képesítést szerzett az Országos Széchényi Könyvtár restaurátor oktatómûhelyében, azóta a megyei könyvtár papír- és könyvrestaurátora.
Nagy szakmai hozzáértéssel kezeli a könyvtár muzeális értékû állományát, ennek keretében régi napilapok savtalanítását, újrakötését
végzi. Emellett a megye közintézményei, egyházai egyedileg felmerülõ
restaurálási, állagmegóvási feladatait is ellátja.
A zalai közgyûjtemények és a szlovéniai magyar nemzetiség intézményei is számíthatnak segítségére kötészeti, restaurálási, állagmegóvási kérdésekben.
Az õ érdeme, hogy a megyei könyvtár muzeális gyûjteménye konzerválásra kerül – és a digtalizációhoz megfelelõ minõségûvé válik. Neki köszönhetõ a zsinagóga felújításakor a falból elõkerült alaprajzok és
iratok megmentése. Fontos számára az érdekvédelem. Jelenleg a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetének Zala megyei elnöke. Több éven át elnöke volt a Lakhatásért Közalapítványnak,
majd kuratóriumi tagja a Millecentenáriumi Közalapítványnak. Közéleti
munkája során kiemelt figyelmet fordított a rászorulók támogatására.
Néhány fontosabb restaurátori munkája:
– Rotterdami Erasmus: Pharaphrases-a 1522-bõl
– Biblia, 1568-ból
– Pázmány Péter: Igazságra vezérlõ kalauza, 1637-bõl
Cserhalmi Henriette a Zalaegerszegért díjat 2017-ben több évtizedes, magas színvonalú szakmai, kulturális és érdekvédelmi tevékenységéért veheti át.

FAZEKAS GÁBOR
GYÉMÁNTDIPLOMÁS MATEMATIKA–FIZIKA SZAKOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁR

1932. június 14-én született a Kalocsa melletti, Duna-parti Foktõn.
Kétéves volt, amikor édesanyja szívbetegségben elhunyt, és 10, amikor édesapja új választottja is meghalt. Általános iskolai tanulmányait
Foktõn végezte, majd Kiskunhalasra került a református gimnáziumba.
Matematika–fizika szakon szerezte meg diplomáját a szegedi József
Attila Tudományegyetemen. Ennek elvégzését követõen a tabi gimnáziumban dolgozott, 1957-ben költözött Zalaegerszegre, ahol a Csány
László Szakközépiskolában folytatta tanári munkáját 1969-ig. A
zalaszentgróti gimnázium igazgatója volt, amikor munkája újból a zalai
megyeszékhelyre szólította, s két éven át a Megyei Tanács Mûvelõdési Osztályán a középiskolák általános felügyelõjeként dolgozott. Ez idõ
alatt a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Zalaegerszegre kihelyezett nappali
tagozatán matematikát is oktatott. 1969-ben megbízták egy akkor épült
és teljesen új szakokkal induló oktatási intézmény vezetésével. 1992-ig
volt a Dimitrov, késõbb Széchenyi Építõipari Szakközépiskola igazgatója, ahol kiemelkedõ szervezõi, irányítói képességérõl tett tanúbizonyságot. Igazgatói tevékenysége, újító elgondolásai máig meghatározóak
az intézmény életében, nevéhez fûzõdik a számítástechnikai oktatás
bevezetése is. Hosszú éveken át a TIT megyei alelnöki pozíciója mellett ellátta a zalai középiskolák igazgatói munkaközösségének vezetõi
teendõit. A zalaegerszegi sakkszakosztály elnökeként sokat tett a fiatalok fejlõdéséért, az ifjú tehetségek támogatásáért.

VÁLLALKOZÓ, A

HORVÁTH GÉZA
SZERAPISZ-ZALA KFT.

ÜGYVEZETÕJE

1948. február 6-án, a zalai megyeszékhelyen született. Tõsgyökeres
zalaegerszegi családból származik, születésétõl a város lakója. Középfokú tanulmányait a Ganz Ábrahám Gépipari Technikumban gépgyár-

tás-technikusként végezte. Felsõfokú üzemvezetõi végzettségét Szombathelyen szerezte. Aktív, sikeres vállalkozó, akinek elsõ munkahelye a
zalaegerszegi Szállítógépgyár, majd a bagodi Mezõgép volt. 1989-tõl tevékenykedik a sérült és szociálisan rászorult, hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatása területén, elõször az ALFA Ip. Vállalat Zala megyei
üzemvezetõjeként. 1991-ben létrehozták a hasonló profilú Vulcanus
Kft.-t, ahol résztulajdonos volt. Késõbb önálló céget alapított, 1999-tõl
Kentaur Kft. néven, majd 2005-tõl Szerapisz-Zala Kft. néven. E cégekben az elmúlt 27 évben mintegy 3500 megváltozott munkaképességû
embert sikerült visszavezetni a nyílt munkaerõpiacra. A vállalkozás jelenleg is 250 fõ foglalkoztatását tudja biztosítani és közülük 80% a máshol nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességû dolgozó. A
munka és a család mellett, ahol két fiú unokája boldog nagypapája, elkötelezett, szociális érzékenységû lokálpatrióta. Aktívan, de nem hivalkodóan vesz részt a város életében. Évtizedek óta támogatja – és egészen 2016-ig elnökhelyettese is volt – az Andráshida futballcsapatának.
Szponzorálta, szponzorálja a város kulturális és sporteseményeit, támogat szociálisan rászorultakat, gyermekeket. Támogatója számos szervezetnek, így többek között a Hevesi Sándor Színháznak és a Koraszülött
Gyermekekért Alapítványnak, 2016-ban 60 nélkülözõ gyermeknek juttatott egy vállalkozótársával Mikulás-ajándékot. Alapító tagja, továbbá elnökhelyettese a városban mûködõ VOSZ-szervezetnek.

HORVÁTH MIKLÓS,
A TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK
ZALA MEGYEI SZÖVETSÉGÉNEK VEZETÕJE
1951. december 4-én született Botfán. Általános iskolai tanulmányait
Zalaegerszegen végezte. 1969-ben vasesztergályos vizsgát tett. 1975ben a megyeszékhelyi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, fõiskolai oklevelét pedig politikai iskolában szerezte meg 1981-ben. 1995-ben
elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász
szakát. A rendszerváltozást követõen ötven civil szervezet bevonásával
megalakította a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségét.
1995-ben létrehozta a Zalai Regionális Szociális Forrásközpontot a szociális ellátórendszer átalakításának segítése érdekében. Részt vettek a
nagy munkáltatók megszûnésével kialakult krízishelyzet megoldásában.
Gerontológiai szakmai mûhelyt hozott létre az idõs emberek helyzetének felmérésére és segítésére. Irányításával készült el 1996-ban Zalaegerszeg város elsõ szociális térképe, amely alapdokumentum volt a
város szociális ellátórendszerének fejlesztésében. Megalakította a Fogyasztók Megyei Szövetségét. 1999-ben az ország elsõ Megyei Békéltetõ Testületet létrehozásának is részese volt. 2002-tõl két cikluson át
Zalaegerszeg város önkormányzati képviselõjeként tevékenykedett.
2011-es nyugdíjazását követõen önkéntes munkában tovább folytatta a
TESZ-ben elkezdett munkáját. Máig rendívül aktív, számtalan társadalmi szervezetben tölt be különbözõ pozíciót, ezek mellett két évtizede segíti Zalabesenyõ településrész közösségi életét.

DR. KOSTYÁL LÁSZLÓ
MÛVÉSZETTÖRTÉNÉSZ,
A GÖCSEJI MÚZEUM IGAZGATÓHELYETTESE

lamint a Páneurópai Pikniken, Sopronkõhidán. 1989 karácsonyán fiával
élelmiszert és gyógyszert szállított erdélyi magyaroknak Aradra; a délszláv háború idején több alkalommal orvosi eszközöket, vérkészítményt
vitt a testvérvárosi varasdi kórháznak. 1990-tõl 1994-ig Zalaegerszeg alpolgármestereként sokat tett a városért. 1994-tõl 2005-ig a Zala Megyei
Önkormányzat Hivatalában területfejlesztéssel, környezetvédelemmel
foglalkozott. A zalaegerszegi közéletben betöltött meghatározó szerepe,
a polgári civil társadalom összetartozásának erõsítése érdekében végzett önzetlen munkássága elismerésre méltó.

DR. PERCS ERIKA
HÁZIORVOS

1952. május 21-én született Budapesten. A kunszentmiklósi középiskolás évek után 1976-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
végzett. Az egyetem befejezése után Zalaegerszegen kezdte el hivatásának gyakorlását pulmonológusként. A pózvai tüdõkórházban 1983-ig
gyógyította a betegeket. Ezt követõen a Piac téri rendelõben dolgozott.
1989-ben szakvizsgázott általános orvostanból, ami 1998-ban konvertálódott családorvostanná. 1992 óta Köztársaság úti orvosi rendelõben
fogadja a betegeket – jelenleg is a város egyik legnagyobb körzetét látja el. Kiváló szakmai háttere miatt a Pécsi Orvostudományi Egyetem
mentoraként a mai napig oktatja a jövõ orvosait. A kilencvenes évek
elejétõl vesz részt mentorképzéseken – több rezidens és licencvizsgás
szakorvos indult önálló munkára praxisgyakorlatából. Segített a zalaegerszegi Harris Egészségkeresõ Forrásközpont megalakulásában,
mely a zalai háziorvosok helyi képzését végezte. Részese volt a Göcsej Orvos Klub, valamint a Zalai Háziorvosi Kollégium létrehozásának.
Tagja több országos szakmai szervezetnek. A mintegy 4 évtizedre
visszatekintõ orvosi pályafutása alatt nagyon sokat tett a páciensek
gyógyulása érdekében, emellett a betegségek megelõzésében is rendkívül fontos szerepet vállalt. Közvetlen, kedves, empatikus természete
miatt mind a mai napig sokan ragaszkodnak hozzá. Praxisa szakmai
felkészültsége mellett, idegennyelv-tudása miatt is népszerû volt a betegek körében – a város határain túl is. A páciensei által lelkiismeretesnek és emberségesnek tartott orvos 41 szakmában töltött év után vonul nyugdíjba. A Zalaegerszegért díj szakmai munkássága és a páciensek szolgálatában végzett példaértékû munkáját ismeri el.

DR. VAJDA ISTVÁNNÉ NÉMETH MÁRIA
MAGYAR–LATIN SZAKOS TANÁR
1944. január 4-én Bázakerettyén született. Gyermekkora Nagykanizsán telt, a Landler Jenõ Gimnáziumban érettségizett. Magyar–latin
szakos tanári diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarán szerezte. A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumba 1968ban Zala megye ösztöndíjasaként került. Szaktanári munkája mellett
gimnáziumi szakfelügyelõként dolgozott 10 évig, részt vett az országos
fakultációs program kidolgozásában. Tagja volt annak a zalaegerszegi 6
tagú csapatnak, amely a Magyar Rádió által szervezett irodalmi vetélkedõn háromszor is az élvonalban végzett a városok rangsorában; a Szivárvány televíziós vetélkedõ irodalmi szekcióját is segítette. A POTE
Zalaegerszegi Egészségügyi Fõiskolai Karán 16 évig orvosi latint és
mûvészeti ismereteket tanított adjunktusként, majd docensként. Fontos
szakmai cikkeket jegyez a Magyartanítás címû lapban, elemezte a megye magyartanítását, emellett fõiskolai jegyzeteket írt és tantárgyi program kidolgozása kötõdik nevéhez. Tanári Kazinczy-díját 1987-ben vehette át. Több évtizedes kimagasló gimnáziumi tanári munkássága nem
csak OKTV-s, és Kazinczy-díjas tanítványai életét határozta meg; a kötelezõ tananyag mellett diákjai minden korban érvényes útravalóval gazdagodtak. Sokan követték a pályán, szakmai tudása mellett emberismerete és empátiája tette vonzóvá ezt a tanári mintát, és az a klasszikus
elegancia, ami megjelenésébõl, beszédmódjából, a világhoz való viszonyából sugárzik. Mindig kitartó, szorgalmas munkára sarkallta tanítványait, figyelembe véve egyéniségüket, képességüket.

1962. január 25-én született Budapesten. A Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett
mûvészettörténész és régész diplomát 1986-ban. 1985 óta a Göcseji Múzeum mûvészettörténésze, muzeológusa, majd fõmuzeológusa. 1994ben egy bécsi ösztöndíjat kapott, melynek eredményeként elkészült
Dorffmaister Zalában címû doktori dolgozata. A neves templomfestõ életének, mûvészetének máig õ az egyik legteljesebb feltárója. 1993 és
2000 között az Ady Endre Általános Iskola és Gimnáziumban,
2000–2001-ig a Veszprémi Egyetem Agrártudományi Karán tanított óraadóként mûvészettörténetet. 1992 óta a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese, 2011-ben nyolc hónapig az intézmény megbízott igazgatója is
volt. 2013-tól 2016-ig másodállásban a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, ugyancsak 2013-tól a Balatoni Múzeum mûvészettörténész-muzeológusa is. 2014-ben PhD tudományos fokozatot szerzett, disszertációját
Kisfaludi Strobl Zsigmond életébõl és mûvészetébõl írta. Ebbõl késõbb
elkészítette a szobrász monográfiáját is. A számos, nevéhez köthetõ tárlat rendezése-megnyitása mellett kiterjedt publikációs tevékenységet is
folytat. Önálló és társszerzõként jegyzett kötetei, tanulmányai közül kiemelkednek a történeti Zalához kötõdõ mûvészekrõl, Dorffmaister és
Kisfaludi Strobl mellett Johann Ignaz Cimbalról, Németh Jánosról, Király
ÖSSZEFOGÁS BOTFÁÉRT EGYESÜLET
Ferencrõl, Göntér Endrérõl, valamint Nagykanizsa képzõmûvészetérõl
Zalaegerszeg déli városrészének kulturális és közösségi civil szerírottak. Több szakmai és társadalmi szervezet vezetõségi vagy rendes
tagja. Munkássága, szakterületén végzett több évtizedes tevékenysége vezete. 2007-ben olyan fiatalok alapították, akik felismerték, hogy a városrészben bezárt iskola és népmûvelõ hiányában maguknak kell tenalapján dr. Kostyál László Zalaegerszegért díjra érdemes.
ni az itt élõk tartalmas életéért. Az immár 10 esztendõs múltra visszaMÜLLER IMRE
tekintõ egyesület nevéhez megannyi hangulatos esemény, színvonalas
rendezvény fûzõdik – ezek közösségformáló hatása folyamatosan erõOKLEVELES ERDÕMÉRNÖK, MÉRNÖK-TANÁR,
södött az elmúlt években. Tenniakarásukat és elhivatottságukat bizoZALAEGERSZEG VOLT ALPOLGÁRMESTERE
nyítja, hogy 2012-ben elnyerték a Fiatalok Magyarországért díjat, me1943. augusztus 3-án született Pécsett, általános és középiskolai ta- lyet Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl vehettek át. Az
nulmányait is itt végezte. A Nagy Lajos Gimnázium után a Soproni Erdõ- idõsebbeket és fiatalokat egyaránt megmozgató egyesület mára már
mérnöki és Faipari Egyetem erdõmérnöki karára vezetett az útja, ahol a számos – részben a helyi településrészi önkormányzattal közösen
diákélet egyik jelentõs alakja volt. Bár határozott világnézete miatt több- szervezett – nagyszabású rendezvényt tudhat magáénak; egyebek
ször összetûzésbe került az egyetem egyes oktatóival, az intézmény mellett a március 15-ei események elõtt tisztelgõ amatõr színházi elõrektora kiállt mellette. A ’60-as években kapcsolódott be az ország poli- adást, a botfai szüreti felvonulást vagy a Pünkösdi Városrészi Napokat.
tikai, irodalmi és mûvészeti életébe. 1971-ben kinevezték a zalaeger- Az Összefogás Botfáért Egyesület a városrész társadalmi és civil szerszegi Deák Ferenc Szakközépiskola igazgatóhelyettesévé. Személye vezeteit, közösségeit – a Búzavirág Lányok-Asszonyok Klubot, a Botfai
meghatározó a helyi középfokú faipari szakképzés elindításában és Citerazenekart, az Õszirózsa Nyugdíjasklubot – is bevonja a különféle
megszervezésében. 1978-tól a fõvárosi Pedagógiai Intézet országos kulturális programok lebonyolításába, valamint tevékenységüket is seszakfelügyelõje, az Ipari Minisztérium vezetõ szaktanácsadója. A ’70-es gíti. Együttmûködnek a Botfai Lakóterületi Sport Club tagságával, valaévektõl mûvésztelepet vezetett, mûemlékvédelmi szakértõként az or- mint a településrészen lévõ Mindszenty Ifjúsági Házzal és a Botfa Vászág számos mûemlékének felújításában részt vett. 1988-ban politikai rosrészi Polgárõr Egyesülettel. Gyermekek és fiatalok számára ismeszerepet vállal, az MDF vezetõségi tagja lesz. A rendszerváltás esemé- retterjesztõ, képesség- és készségfejlesztõ fórumokat, eseményeket
nyeit nagy örömmel fogadta, részt vett a vasfüggöny lebontásában, va- szerveznek, hozzájárulva szabadidejük tartalmas eltöltéséhez.

EZ TÖRTÉNT 2017-BEN
ZALAEGERSZEG: MEGTALÁLOD A

JÖVÕD!

A Luther Márton-szobor avatása.

Seuso-kincs vándorkiállítás.

Új üzemcsarnok-avatás.

Restart Fesztivál.

Fotók: Seres Péter

Megújult az idõsek kulbja.

Orvosi rendelõk újultak meg.

A Zalaegerszeg története címû könyv bemutatása.

Rekortánborítású atlétikai pálya átadása.

Tesztpályaépítés – alapkõletétel.

I. Mobil szakkiállítás.

Jégpálya az adventi idõszakban.

Jótékonysági nap az AquaCityben.
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Városháza
TISZTELT

ÜGYFELEINK!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda
(Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) a két ünnep között rövidített
nyitvatartással fogadja Ügyfeleit az alábbiak szerint:
ZALAVÍZ Zrt. (víziközmû közszolgáltatás)
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(hulladékgazdálkodási közszolgáltatás)
Városgazdálkodási Kft. (parkolással kapcsolatos ügyintézés)
2017. december 27–29.:
9.00–13.00
LÉSZ Kft. (önkormányzati ingatlankezelés)
2017. december 27–28.:
9.00–13.00
2017. december 29. (péntek)
ZÁRVA

Boldog karácsonyt és új esztendõt kívánunk
minden kedves Ügyfelünknek!

HELYI IPARÛZÉSIADÓFELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG
BEVALLÁSA ÉS FIZETÉSE!
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetékességû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított
árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadó-elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére
az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadó-elõleg kiegészítés összegérõl az adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást
és befizetést kell tenni.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-1543270403540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

ÜVEGHULLADÉK
GYÛJTÉSE
 Tájékoztatjuk Tisztelt Zalaegerszegi Ügyfeleinket, hogy
a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. bõvíteni kívánja a házhoz menõ üveghulladék-gyûjtési szolgáltatását.
Ennek eredményeképp a
zalaegerszegi családi házban
élõ ügyfeleink számára szinte
mindenhol elérhetõvé vált a
házhoz menõ öblösüveggyûjtés. A szolgáltatás részeként
ingatlanonként térítésmentesen igényelhetõ 1 db 120 literes gyûjtõedény azokon a területeken, ahol a zöldhulladék
gyûjtése is megoldott: amenynyiben földrajzi okok miatt csak
kisméretû jármûvel lehet megközelíteni, abban az esetben a
gyûjtés nem kivitelezhetõ (ez
jellemzõen, de nem kizárólagosan a zártkerti ingatlanokra vonatkozik). Az edények kiürítése
és az üveghulladék elszállítása
szintén térítésmentesen történik.
A gyûjtõedényben elhelyezhetõk: italosüvegek (pl. szörpös-, sörös-, boros-, pezsgõsüvegek), egyéb öblösüvegek
(befõttes, bébiételes, háztartásban használt egyéb élelmiszert tartalmazó üvegek). Nem
helyezhetõ el: síküveg, neoncsõ, villanykörte, tv, monitor és
más egyéb nem üveg hulladék.
Kérjük, az üvegeket , tiszta,
anyagmentes állapotban helyezzék az edényzetbe!
Kérjük a lakosságot, hogy
környezetünk védelme érdekében vegyék igénybe a szelektív
hulladékgyûjtés ezen formáját
is!
A gyûjtõedény igényelhetõ a
Zala-Depo Kft. és a ZKN Kft. elérhetõségein:
info@zaladepo.hu,
info@
zkn.hu, valamint a 92/598-940
és a 92/900-036-os telefonszámokon, illetve a gyûjtés menetérõl is ezen elérhetõségeken lehet tájékozódni.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az egészségügyi államigazgatási szerv felvilágosítása alapján, a közérdekre való tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy a
„Dr. Zornné és TÁRSA” Szolgáltató Betéti Társaság keretében dr. Zornné dr. Orosz Sarolta háziorvos által – területi ellátási kötelezettség nélkül – nyújtott háziorvosi ellátás az orvos halála
miatt megszûnt.
Tájékoztatjuk egyidejûleg a dr. Zornné dr. Orosz Sarolta háziorvoshoz bejelentkezett pácienseket,
hogy a finanszírozott háziorvosi ellátást lehetõségük van abban a települési önkormányzat által kialakított háziorvosi körzetben igénybe venni, amelynek területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek. Az egyes háziorvosi körzetekhez tartozó utcajegyzék a települési önkormányzatnál, vagy
annak honlapján elérhetõ. (Zalaegerszeg esetében: http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/
21720/felnott_ho_korzetek.pdf)
A pácienseknek módjukban áll továbbá, a korábbi háziorvos helyett másik, nem a lakóhely szerinti
háziorvos választására is.
Mindkét esetben az átjelentkezés az orvosnál történõ megjelenéssel veszi kezdetét. Amennyiben az
újonnan választott háziorvos az átjelentkezést elfogadja, nyilvántartásba veszi az õt választó személy
TAJ-számát, és igazolást állít ki az átjelentkezõ részére, hogy az ellátást vállalja, valamint – a biztosított
elõzetes hozzájárulása alapján – a korábbi egészségügyi szolgáltatótól kikéri a törzskartonkivonatot.
Az újonnan választott háziorvos csak különösen indokolt esetben utasíthatja el annak a páciensnek
a jelentkezését, akinek bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helye a háziorvos körzetének ellátási területén van. A körzet ellátási területén lakó beteget azonban, abban az esetben is el kell látnia, ha az más
orvost nem választott, és ellátásának elmaradása egészségkárosodáshoz vagy gyógyulását hátráltató
állapotromláshoz vezetne.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyazonosságot igazoló okmányt, valamint a TAJ-kártyát minden
megjelenés alkalmával be kell mutatni.
Kérjük, hogy az ellátásukat érintõ esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében átjelentkezésüket lehetõség szerint 2017. december 31-ig szíveskedjenek kezdeményezni!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármû-tulajdonosokat, hogy advent 3. vasárnapját követõ
hétfõ – december 18. – és december 31. közötti idõszakban
az 1–4. térszíni díjövezetekben a fizetõparkoló-helyeket munkanapokon
12.00 órától 18.00 óráig az Egerszeg-kártyával rendelkezõk
DÍJMENTESEN VEHETIK IGÉNYBE.
A kedvezmény a Parkolóházra nem érvényes!

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

A lakással
kapcsolatos
Lakbér és
Fajlagos
Havi
külön
Komfortegyéb
lakbér
lakbér szolgáltatások
fokozat
költségek
2
(Ft/m /hó) (Ft)
számított
összesen
költsége
(450 Ft/m2)

Hegyalja u. 36.
IV/18.

55

2

2 szoba, közlekedõ, konyha,
komfortos
kamra, fürdõszoba, WC., erkély

735

40.425

24.750

65.175

31

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC.

735

22.785

13.950

36.735

Platán sor 38.
II/1.

összkomfortos

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyeztetés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2018. JANUÁR 5. (PÉNTEK)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2017.
évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2017. évben a 1.140.000 Ft-ot).
2) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az
igazolt levonások összege.)
3)

Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve
tartózkodási hellyel rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén. (várhatóan: 2018 január).
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,
b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jövedelem,
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet,
d) jelenlegi lakhatási körülmények.
–

A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább
egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások
számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

KÖZPONTI

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. 12. 28.
Kék zsák: 2017. 12. 29.
Üveghulladék gyûjtése: 2018. január 26.
Zöldhulladék gyûjtése: 2017. december 1-tõl 2018. március 31-ig kétheti
rendszerességgel, páratlan heteken.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

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

z Vetõmagok
z Növényvédõ szerek

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

z Borászati anyagok
z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üveg- és mûanyagáruk
SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

E-mail: alpin002@t-online.hu

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

