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MÉSZÁROS JÁNOS kabinet-
fõnök, a GYEMSZI Dél-alföldi
Egészségszervezési Központjá-
nak vezetõje köszöntõjében úgy
fogalmazott, a kialakítandó Kar-
diológiai és Szívsebészeti Cent-
rum a megyei kórház 1,1 milliós
lakosú vonzáskörzetében kor-
szerûbb technikai feltételrend-
szer mellett jobb ellátási körül-
ményeket biztosít majd a bete-
geknek. Azt is lehetõvé teszi,
hogy az orvosok és a szaksze-
mélyzet és a mûködést biztosító
mûszaki kollégák a legmaga-
sabb szinten végezhessék mun-

kájukat a négy vezetõ halálok
közé tartozó szív- és érrendszeri
megbetegedések gyógyításá-
ban.

DR. TÖRÖK KRISZTINA, a
GYEMSZI fõigazgatója azt mond-
ta, hosszú utat kellett megtenni az
építkezés megkezdéséig, hiszen
már 2007 óta dolgoznak a projek-

ten. Ennek ellenére rendkívül örül,
hogy eljött ez a pillanat, amiért kö-
szönet illeti mindazokat, akik elkö-
telezetten dolgoztak a fejlesztés
megvalósulásáért. A fõigazgató
nagyon sok türelmet kért a dolgo-
zóktól az építkezés okozta
bosszúságok és kellemetlenségek
elviselésében. A kivitelezés egy
évig tart, melynek végeredménye-
ként a 21. század követelményei-
nek megfelelõ egészségügyi intéz-
mény jön létre, ahol korszerû felté-
telek biztosítják a magas színvo-
nalú gyógyító munkát, tette hozzá.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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25 éves a városi újság

Jó ütemben zajlik a
belvárosi rekonstrukció, a
Dísz téren és a polgármeste-
ri hivatal elõtt is folynak a
munkálatok.

Ennek keretében a hivatal
elõtt álló – régóta nem mû-
ködõ – zenélõ órát leemel-
ték, és Pécsre szállították ja-
vításra, felújításra. Mint már
lapunkban beszámoltunk ró-
la, megújulnak a számlapok,
és az eredetileg egy helyett
több dallamot is hallhatnak
majd a járókelõk.  A zenélõ
óra a tér avatásakor kerül
vissza a helyére, a tervek
szerint szeptember végén.

Két zalaegerszegi vállal-
kozás telephelyére szállítot-
ták szintén felújítási célból
Szabolcs Péter szobrászmû-
vész Göcseji tulipán alkotá-
sát a Dísz térrõl. A szobor a
felújítás után visszakerül
eredeti helyére. 

Nothoff Ingrid, a megyei rendõr-
fõkapitányság sajtófõnöke elmond-
ta, azért hívták roncsnézõbe a saj-
tó munkatársait, hogy felhívják a fi-
gyelmet a közlekedési szabályok
betartására annak okán, hogy az
elmúlt egy hónapban öt személy
vesztette életét, többen pedig sú-
lyosan megsérültek a zalai utakon.
A balesetes autókat azért mutatják
meg, hogy ezzel is megfontolt, óva-
tos vezetésre intsék az embereket.

Az összeroncsolódott jármûvek-
nél Nagyné Takács Lilla rendõr õr-
nagy, a Zalaegerszegi Rendõrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti
Osztályának helyettes vezetõje
adott tájékoztatást. Elmondta, min-
den halálos és súlyos kimenetelû
baleset két családot érint, a vétlent
és az okozó félt. Egy családtag,
egy hozzátartozó elvesztése min-
dig nagy ûrt hagy maga után.

(Folytatás a 3. oldalon.)

RONCSNÉZÕBEN
A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ELLEN
Betört szélvédõ, kiszakadt kerék, utastérbe gyûrõdött motor,

elõrecsúszott ülések, lógó légzsákok. Ilyen szomorú látványt mu-
tatnak a balesetek helyszínelése után lefoglalt autók az Autó Fa-
tér Kft. telephelyén, ahol sajtótájékoztatót tartott a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság a közelmúltban.
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MEGKEZDÕDÖTT AZ ÉPÍTKEZÉS
ALAPKÕLETÉTEL A ZALAEGERSZEGI MEGYEI KÓRHÁZBAN

A tényleges építkezés megkezdésével fordulópontjához érke-
zett a Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum kialakítása a zala-
egerszegi megyei kórházban, ahol elhelyezték a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
(GYEMSZI) 4,3 milliárd forint uniós támogatású, közel 5,5 milliár-
dos összköltségvetésû beruházásának alapkövét. 
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Úgy fogalmazott, a következõ
önkormányzati ciklus közgyûlésé-
nek változtatni kell a város idegen-
forgalmi és turisztikai koncepcióján.
Vendéglátósokkal, szálloda- és
apartmantulajdonosokkal folytatott
egyeztetések során ugyanis sokan
úgy vélekedtek, olyan komplex kíná-
latot kellene nyújtani, mellyel nem
egy-egy vendégéjszakára, hanem
akár egy egész hétre is ide lehetne
csalogatni a gyermekes családokat.
Ehhez a szándékhoz az Aquacity
önmagában kevés, melynek vezetõ
szerepét meg kell tartani, ugyanak-
kor a város idegenforgalmát új él-
ményelemekkel kell gazdagítani,
bõvíteni. Ennek érdekében sokkal
szorosabb és határozottabb össze-
fogást kell kialakítani Göcsej, Õrség,
a Balaton térségével, valamint Hé-
víz, Zalakaros és Kehidakustány te-
lepülésekkel. Közös erõvel ugyanis
létrehozhatnak egy olyan zalai tu-
risztikai brand-et, melynek komplex
programkínálata vendégmarasztaló
lehet Zalaegerszegen is. 

A polgármesterjelölt kitért arra,
hogy a zárva tartó városi strandon
ugyan napozni lehet, ami persze
nem nyújt olyan élményeket, me-
lyekre a városlakók szívesen emlé-
keznek vissza. Ezért azt gondolják,
a szükséges felújításokat követõen

jövõ nyáron újból kinyitják a városi
strandot akár már májusban, mert
mint mondta, nem fordulhat elõ még
egyszer, hogy idén, a június elejei
kánikulában sehol sem fürödhettek
a családok, mert az Aquacity is csak
június 15-én nyitott ki.  

A polgármesterjelölt hangsúlyoz-
ta, a városi strandnak egyfajta szo-
ciális feladatot is el kell látni, mert a
távolság illetve az árak miatt nem
mindenki tud kimenni a város szélén
található Aquacitybe. Ezt a problé-
mát már többször jelezték neki. A
fürdõ emellett a nyári gyermektábo-
rok számára is kínálhat programle-
hetõséget. Szólt arról, hogy a 2021-
es úszó- és vízilabda-világbajnok-
ság kapcsán az országban elindított
uszodafejlesztési programhoz Zala-

egerszeg is szeretne csatlakozni.
Borkai Zsolttal, a MOB elnökével
folytatott tárgyalásokat, valamint a
helyi sportszakosztályok vezetõivel
arról, miként lehetne pályázatok be-
vonásával a most is üzemelõ fedett
uszoda felújítását és gazdaságos
mûködtetését megvalósítani.

A sajtótájékoztatón részt vett
Gecse Péter alpolgármester-jelölt
és Bali Zoltán, a Fidesz-KDNP zala-
egerszegi kampányfõnöke.  Mind-
ketten kiemelték a városi strand új-
bóli nyitásának, valamint az uszoda
fejlesztésének jelentõségét, a város
megújuló idegenforgalmi koncepció-
jában betöltendõ szerepüket, a ver-
seny- és élsport, valamint a szabad-
idõsport a környezõ települések
számára is biztosítandó lehetõsé-
gét.

Avárosi strand felújítása százmil-
liós nagyságrendû beruházást igé-
nyel, míg fenntartása egy nyári sze-
zonban tizenötmillió forintba kerül,
hangzott el. 
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Zalaegerszegen 12 egyéni vá-
lasztókerület van. Közülük ötben új
képviselõjelölt indul. Nem vesz
részt a megmérettetésben Zsup-
pányi Gyula, Tombi Lajos, Kauzli
Józsefné és Horváth László, vala-
mint nem indul egyéniben a polgár-
mesterjelölt Balaicz Zoltán sem.
Így a 12 választókerületben az

alábbi jelölteket indítja a Fidesz-
KDNP.

Az 1-es választókerületben
(Andráshida, Szenterzsébethegy,
Vorhota) Sümegi László, a 2-esben
(Pózva, Ságod, Neszele, Neke-
resd, Kaszaháza, Hatház) dr. Tóth
László, a 3-asban (a belváros kele-
ti része) Dékány Endre, a 4-esben

(a belváros északi része) Böjte
Sándor), az 5-ösben (Páterdomb,
Zalabesenyõ, Botfa) Gecse Péter,
a 6-osban (belváros nyugati része)
Bali Zoltán, 7-esben (Ebergény,
Bazita, Landorhegy déli része)
Sándor Dénes György, a 8-asban
(Landorhegy északi része, Platán
sor környéke) Makovecz Tamás, a
9-es választókerületben (Kertváros
keleti része) Galbavy Zoltán, a
10-esben (Kertváros nyugati része)
Bognár Ákos), a 11-esben (Kertvá-
ros déli része) Orosz Ferencné, a
12-esben pedig (Csács, Bozsok,
Berzsenyi út keleti része) Herkliné
Ebedli Gyöngyi.  

Kiss Ferenc elnök elmondta, a
fideszes városvezetés mindkét ön-
kormányzati ciklusban azt kommu-
nikálta, hogy jól és sikeresen végzi
a dolgát, ezért nem értik, miért cse-
rélik le a polgármestert. Úgy vélik,
maga a Fidesz is alkalmatlannak
tartja saját polgármesterét, vagy
olyant tudnak, amit a város polgárai
nem. Az okokat viszont a városla-
kóknak is ismerni kell, mert õk sza-
vaznak bizalmat a polgármester-
nek. Szerintük a háttérben az áll,
hogy a hatalmat újra kell pozícionál-
ni, emiatt felmerül a kérdés, vajon
nem okoz-e bizonytalanságot a hi-
vatalban, az önkormányzati cégek
vezetésében az átrendezõdés.

Major Gábor képviselõ azt
mondta: Zalaegerszeg koncepció
nélküli város, csak azért stabil a
költségvetése, mert minden évben
kapott kormányzati segítséget. Ezt
mutatja, hogy a gazdaság helyben
topog, nem érkeztek meg az ígért
befektetõk, az ipari parkban csak
olyan cégek vannak, melyek kitele-
pültek a városból, és melyek nagy
része önerõbõl fejlõdött. Beszélt ar-
ról, hogy a város igazgatása belter-
jessé vált, kitért a közétkeztetés, a
termálfürdõ, a trafikmutyi körüli
ügyekre. Meddig lehet Zalaeger-
szeg jövõjével játszani? – kérdezte,
hogy az itt élõk biztos megélhetést
nyújtó munkahelyekre, kiegyensú-
lyozott közéletre vágynak.

. . .
Szemléletváltás következett be a

Fidesz vezetésében, a pártpolitikai
képviseletet felváltja a szakmai, a la-
kossági képviselet – ezt Kiss Ferenc,
az MSZP városi elnöke fogalmazta
meg szintén sajtótájékoztató kereté-
ben, melyet Major Gábor önkormány-
zati képviselõvel együtt tartottak. Je-

lezték: örülnek a bejelentésnek, mi-
szerint a városi strand jövõre újra ki-
nyithat, de kételkednek, hogy nem
csak egy kampányfogásról van-e
szó?  „Lehet vajon hinni az ígéretek-
nek, amikor olyanok állnak a bejelen-
tés mögött, akik eddig is a városveze-
tésben voltak. És megszavazták azt
az üzleti tervet, mely a strand bezárá-

sáról szólt”. A szocialista képviselõk
kezdettõl ellenezték a városi strand
bezárását, mondta Major Gábor.

Annak is örülnek, hogy végre
megkezdõdött a kórházban a kar-
diológiai fejlesztés, letették az alap-
követ, ugyanakkor érthetetlen szá-
mukra, miért kellett erre öt évet vár-
ni, amikor már 2010-ben rendelke-
zésre állt az eu-s forrás, a kormány-
zati és a megyei önkormányzati tá-
mogatás.

MSZP: VÁROSPOLITIKAI KÉRDÉSEKRÕL
Két sajtótájékoztatót is tartott a közelmúltban az MSZP közgyû-

lési frakciója.

BEMUTATKOZTAK A JELÖLTEK

A 2014-es önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség zalaegerszegi polgármesterjelöltje Balaicz Zoltán eddigi
alpolgármester lesz, aki a közelmúltban bemutatta a pártszövet-
ség egyéni választókerületi jelöltjeit. A bemutatkozó sajtótájékoz-
tatón Balaicz Zoltán jelezte, hogy széles polgári-nemzeti összefo-
gást sikerült megvalósítani, mivel a Fidesz jelöltjeit több szerve-
zet is támogatja. 

EGERSZEG

BÚCSÚ

Tizenötödik alkalommal
került megrendezésre július
végén az Együtt Zalaeger-
szegért Egyesület szervezé-
sében az Egerszeg Búcsú.
A falumúzeumban a már
hagyományos rendezvé-
nyen adták át a Lokálpatrió-
ta Díjat, melyet ezúttal Sza-
bolcs Péter szobrászmû-
vész vehetett át. 

Emlékplakettet kapott dr.
Csidei Irén, a megyei kórház
fõigazgatója (az elismerést tá-
vollétében férje vette át), vala-
mint Ruzsin Pál, többszörös
magyar bajnok, sportlövõ. A
búcsú programjai között sze-
repelt népi mesterségek be-
mutatója, kulturális mûsor a
falumúzeum színpadán, gyer-
mekprogramok, a Pajtagalé-
riában pedig Tánczos György
mûvésztanár és csapatának
kiállítását tekinthették meg a
látogatók. 

A hivatalos átadáson Balaicz
Zoltán alpolgármester elmondta,
a Závodszky út a Göcseji útra dé-
li irányból csatlakozik a kertváro-
si városrész felõl. Korábban a
Göcseji úti csatlakozásnál a
megengedett mindkét irányú ka-
nyarodás egyetlen sávból történt,
emiatt különösen csúcsidõben je-
lentõs torlódás volt tapasztalha-
tó. A beruházás során a
Závodszky utca önálló jobbra ka-
nyarodó sávval bõvült, a két sáv
között pedig forgalomterelõ szi-
get létesült. 

A csomópont átépítése során a

csapadékvíz elvezetése érdeké-
ben új víznyelõk épültek, átépült a
jelzõlámpás forgalomirányítás, és
a Závodszky utca 75 méter
hosszan új burkolatot kapott, míg
a Göcseji út külsõ sávját újraasz-
faltozták. A csomópont átépítésé-
nek bekerülési költsége bruttó 43
millió forint volt, melynek 70 szá-
zaléka állami támogatás.

Az alpolgármester köszönetet
mondott a beruházás megvalósí-
tásában közremûködõknek, vala-
mint Tombi Lajos önkormányzati
képviselõnek, aki sokat lobbizott
az átépítés ügyében.

MEGSZÛNIK A TORLÓDÁS
A GÖCSEJI ÉS ZÁVODSZKY UTCAI CSOMÓPONTNÁL

A „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszíro-
zása” címen kiírt pályázaton még 2011-ben nyert támogatást a
város önkormányzata. A beruházásra, a Göcseji út és a Zá-
vodszky utcai csomópont átépítésére a közelmúltban került sor.

BÕRGYÓGYÁSZATI

MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP MALVINA ERIKA

BÕRGYÓGYÁSZ FÕORVOS

RENDELÉS:
ZALAEGERSZEG, DÉL-HERCEGNÕJE

RENDELÉS IDEJE:
HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

TEL.: 06/20/319-1606.

A VÁROSI STRAND NYITÁSÁRÓL
ZALAI TURISZTIKAI BRAND KIALAKÍTÁSÁT TERVEZIK

A zalaegerszegi városi strand jelenleg árván és üresen áll. Jö-
võ nyáron azonban újra benépesülhet, mert újbóli nyitását terve-
zik – erre tett ígéretet Balaicz Zoltán, a Fidesz-KDNP polgármes-
terjelöltje a már második szezonban zárva tartó létesítmény Ady
utcai bejáratánál tartott sajtótájékoztatóján. 
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Az idén, a 100 éves évfordu-
lóra tekintettel, a verseny kiemelt
témája az elsõ világháborús em-
lékhelyek gondozása. Balaicz
Zoltán alpolgármester köszöntõje
után, a szakemberekkel történt
eszmecserét követõen belvárosi
és külterületi sétára indultak a bí-
rák.

Az alpolgármester elmondta, a
város már több alkalommal ért el
különdíjat a nevezett versenyben,
többek között 2008-ban Arany
Rózsa-díjat, s az idén is eredmé-
nyességben reménykednek, hi-
szen a városvezetés számára
fontos a zöldfelület-stratégia.
Ezzel kapcsolatos fejlesztések-
ként a Kazinczy tér átalakítását,

tehermentesítõ út építését, Sütõ
utcai ingatlanfejlesztéseket, a „Vi-
rágudvar” létrehozását, valamint
a Dísz tér és az önkormányzat
épülete elõtti tér átalakítását em-
lítette. Jövõbeni tervek ezzel kap-
csolatosan fõként a Vizslaparkra
és a Falumúzeumra koncent-
rálódnak, tette hozzá.

Horváth István, a Városgaz-
dálkodási Kft. ügyvezetõje a cég
mûködésének bemutatása
mellett szintén beszélt a célokról.
Így a mûködésük alá tartozó
parkolási és kerékpározást
biztosító lehetõségek összekap-
csolásaként kerékpárkölcsönzõ
kialakítását tervezik a Csipke
parkolóháznál, ezzel újabb lökést
adva a kerékpáros turizmusnak.
Valamint szólt egy mezõgazda-

sági projektrõl, mely a zöldség-
termesztést célozza meg, s
egyben munkahelyteremtõ lehe-
tõség is. Megemlítette a tavaly
10. évfordulóját megélt „Virágos
Zalaegerszegért” helyi pályázatot
is, melyen az idén 59 résztvevõt
regisztráltak. 

Sümeghy Gabriella környezet-
védelmi szakreferens az Öková-
ros programot részletezte, illetve
megszólaltak az önkormányzat
egyéb szakmai képviselõi. Töb-
bek között szóba került a kom-
poszthasznosítás, a fasorok meg-
újítása, a közvilágítási projekt,
mely kapcsán 60 százalékban át-
alakul a város közvilágítása. Majd
a szakemberek válaszoltak a zsû-
ri elnöke, Laczkó Mária (Hévíz)
által feltett kérdésekre. 

A bejárás során a belváros-
ban, a Zalavíz Zrt.-nél és környe-
zetében, Ságodban az óvodában
és az elsõ világháborús emlék-
mûnél, a Platán soron és a Gö-
cseji úton tett szemlét a zsûri. 

Az értékeléskor Zalában 14,
országosan 262 vetélytárssal kell
számolni.

(Folytatás az 1. oldalról.)
VIGH LÁSZLÓ országgyûlési

képviselõ köszönetét fejezte ki a
kormánynak a közel négyszázmil-
lió forintért, mellyel az építkezés
költségébõl hiányzó összeget biz-
tosította. Mint mondta, további se-
gítséget kér a kormánytól, hogy a
szívsebészeti centrumban a leg-
korszerûbb eszközpark álljon ren-
delkezésre. Hangsúlyozta, Zala-
egerszegen a megye egyik legje-
lentõsebb építkezése kezdõdött
meg, egy olyan korszerû egész-
ségügyi központ kialakítása, mely-
nek 1,1 millió ember érezheti a
hasznát a térségben. 

BALAICZ ZOLTÁN, Zalaeger-
szeg alpolgármestere kiemelte,
bár a megyei jogú város önkor-
mányzata soha nem volt fenntar-
tója a kórháznak, mégis minden
tõle telhetõ anyagi és erkölcsi tá-
mogatást megadott az intézmény
fejlesztéseihez az elmúlt évtize-
dekben. Emlékeztetett arra, hogy
a szívsebészet éppen húsz éve,
1994-ben alakult meg, s melynek
tevékenységét Pro Urbe-díjjal is-
merték el 1997-ben. Idén dr.
Papp Lajosnak adományoztak
Pro Urbe-díjat, míg dr. Alotti

Nasrit Zalaegerszegért díjjal tün-
tették ki.

DR. KECSKÉS GÁBOR, a kór-
ház orvos-igazgatója hangsúlyoz-
ta, a beruházás alapvetõen és
hosszú távra változtatja meg a
kórház életét, hiszen nem csupán
építkezésrõl, felújításról van szó,
hanem a mûködés átszervezésé-
rõl is. A Kardiológiai és Szívsebé-
szeti Centrum kialakítása mellett
ugyanis beköltöztetik a pulmono-
lógiai, az onkológiai és a szemé-
szeti fekvõbeteg-osztályokat
Pózváról, ezáltal egy egységes,

centralizált ellátást nyújtó épület-
együttes jön létre. A beruházás
célja olyan korszerû gyógyítási és
ápolási infrastruktúra létrehozása,
ami hozzájárul munkájuk biztonsá-
gos és sikeres végzéséhez, bete-
geik elégedettségének javulásá-
hoz.

A fogadáson Rigó Csaba kor-
mánymegbízott pohárköszöntõjé-
ben arra tett ígéretet, hogy a Zala
Megyei Kormányhivatal vala-
mennyi szakigazgatási szerve
minden segítséget megad a zavar-
talan munkavégzéshez.

MEGKEZDÕDÖTT AZ ÉPÍTKEZÉS
ALAPKÕLETÉTEL A ZALAEGERSZEGI MEGYEI KÓRHÁZBAN

SÉTÁLTAK A BÍRÁLÓK
ISMÉT ZSÛRIZTÉK A VÁROST

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezért kéri, hogy a nyári idõszak-

ban is nagyobb figyelemmel vezes-
senek az emberek, mert egy pilla-
nat alatt megtörténhet a tragédia, s
nem létezik olyan gépjármû, ami
megvéd az ütközés hatalmas ere-
jétõl.

A roncsok között látható volt
többek között az az autó, mely a
Szévíz-patakba borult, a 37 éves
pölöskei férfi a helyszínen életét
vesztette, kilencéves nevelt
gyermeke súlyos sérülésekkel
túlélte. Meghalt az a 65 éves za-
laegerszegi férfi, aki személy-
autójával kisteherautóval ütkö-
zött Pózva és Zalaegerszeg kö-
zött. A felismerhetetlenségig ös-
szeroncsolódott Ford Transitban
egy 25 éves zalaegerszegi és
egy 20 éves söjtöri fiatalember
vesztette életét a frontális ütkö-
zés következtében. Látható volt
az a terepjáró, mellyel egy 66
éves horvát férfi fékezés nélkül
átszakította az átkelõ sorompóját
Letenyénél, s az a quadmotor,

mellyel a 19 éves, jogosítvánnyal
nem rendelkezõ keszthelyi fiú
szenvedett halálos balesetet
Gyenesdiáson.

Bemutattak egy régi, jobb kor-
mányos angol taxit, melynek ma-
gyar sofõrje szintén elhunyt a
frontális balesetben még 2011-
ben. Már a telephelyen volt az a
két jármû, mely a sajtótájékozta-
tó napján a reggeli órákban ütkö-
zött egymással Bagod közelé-
ben.

Van olyan jármû, ami már tíz
éve is itt van, mert senki sem je-
lentkezik érte. Ezt már Fatér Imre
mondta, aki a megyei rendõr-fõ-
kapitányság megbízásából bizto-
sít telephelyet a roncsoknak. Úgy
vélekedett, a látvány mindenkép-
pen elrettentõ példaként szolgál.
Éppen ezért már többször tettek
javaslatot a gépjármûvezetõ-kép-
zéssel foglalkozó cégeknek, hoz-
zák ki ide a tanulókat. Az itt ta-
pasztaltak, látottak bizonyára
óvatosabb, lassúbb vezetésre
ösztönözné a gyorshajtókat. 

A „Virágos Magyarországért" mozgalom regionális zsûrije járt
Zalaegerszegen, hogy szemrevételezzék a megyeszékhelyet,
amely már sokadjára vesz részt a 20 éve útjára indított megmé-
rettetésen. Értékelésük kiterjedt a zöldfelületek állapotára, a
környezetvédelemre, környezettudatosságra, környezeti
nevelésre, természeti és épített értékek megóvására,
fejlesztésekre, az önkormányzat tájékozottságára, a civilek
részvételére s a turistabarát környezetkialakításra.

RONCSNÉZÕBEN
A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ELLEN

EGYSÉGES
OLVASÓJEGY

320 EZER KÖNYV

VÁRJA AZ OLVASÓKAT

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban július 14-tõl új
könyvtárhasználati szabályzat lé-
pett életbe. A két korábbi könyv-
tár, a József Attila Városi Könyv-
tár és a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár adatbázisa egyesítésre
került. Ehhez kapcsolódóan a jö-
võben egységes olvasójegyet
használhatnak a látogatók.

Kiss Gábor igazgató szerkesz-
tõségünket közleményében arról
tájékoztatta, hogy minden olvasó
számára hozzáférhetõvé válik az
összevont könyvtár teljes doku-
mentumállománya, mintegy 320
ezer könyv, hangos könyv, CD,
DVD, és 370-féle újság, folyóirat.

Az egységes olvasójegy egysé-
ges beiratkozási díj fejében váltható
meg, és mindegyik helyszínen hasz-
nálható. Megnövelték továbbá a köl-
csönözhetõ dokumentumok számát
is. A kikölcsönzött dokumentumokat
azonban továbbra is csak a kölcsön-
zés helyszínén lehet visszavinni.

A beiratkozási díj önálló kere-
settel rendelkezõ felnõttek számára
1900 forint egy évre, diákoknak és
nyugdíjasoknak pedig 950 forint.
Az új rendszerre történõ áttérés
sokkal nagyobb választékot biztosít
az olvasók számára, így a könyvtá-
rak munkatársai remélik, hogy a
kölcsönözni, kutatni vágyók a jövõ-
ben hatékonyabban és gyorsabban
tudják igénybe venni az immár
egységesített szolgáltatást.

A részletekrõl a könyvtár hon-
lapján (www.dfmk.hu) olvasható
bõvebb tájékoztatás.



4 Krónika

A polgármester utalt rá: a sike-
res pályázati aktivitásának köszön-
hetõen ebben az évben mintegy 10
milliárd forint fejlesztési forrás áll a
város rendelkezésére. A szociális
városrehabilitációra mintegy 360
millió forintot fordítanak.

A nyolcvanas évek második fe-
lében épült nyugdíjas-otthonban 57
lakás van. A 3 ezer 289 négyzet-
méteres, alagútzsalus vasbeton
építési technológiával készült épü-
letegyüttes megújítása alapvetõen
az energiatakarékosságra koncent-
rál. Kicserélik a nyílászárókat, hõ-
szigetelés valósul meg úgy, hogy a
külsõ felület 10 centiméter vastag-
ságú szigetelést kap.

Lecserélik a rossz állapotban
lévõ tetõburkolatot, felújítják és
bõvítik az intézmény orvosi szobá-
ját. Ezenkívül a szükséges aka-
dálymentesítési feladatokat is el-
végzik. A lift gépészeti berendezé-

sét is kicserélik a felújítás során. A
munkaterületet július 22-én vette
át a kivitelezõ, 90 nap áll rendel-
kezésükre. Grabant János jelez-
te: a lakók kérésének megfelelõ-
en átalakítják a belsõ pihenõud-
vart is.

KORSZERÛSÍTIK
A NYUGDÍJAS OTTHONHÁZAT
A zalaegerszegi Kossuth utcai nyugdíjas otthonházat mintegy 172

millió forintból korszerûsítik a szociális városrehabilitációs program
keretében. A vállalkozói szerzõdést – sajtótájékoztató keretében – a
közelmúltban írta alá Gyutai Csaba polgármester és a kivitelezõ Szaba-
dics Építõ Kft. képviseletében Grabant János ügyvezetõ igazgató.

A nyár folyamán városszerte
különféle felújításokkal, építke-
zésekkel találkozhatnak a járó-
kelõk és autósok, amik több
helyszínen a közlekedés meg-
szokott rendjét is módosítják.
Zajlik a belváros-rehabilitációs
projekt, ezzel párhuzamosan el-
kezdõdött a szociális
városrehabilitációs program,
ezenkívül több járdafelújítás és
közmûfejlesztés is zajlik. A
részletekrõl Bertók Sándor fõ-
építész, a városfejlesztési és
tervezési osztály vezetõje tájé-
koztatta a lapunkat.

Mint mondta, a két legnagyobb,
belvárost érintõ fejlesztés a belvá-
ros-rehabilitációs projekt és a szo-
ciális városrehabilitációs program.
Mindkét építkezés jó ütemben zaj-
lik. Az elõbbi pályázat foglalja ma-
gába a Dísz tér és a városháza
elõtti tér felújítását. A munka nagy
erõkkel folyik, ám a csapadékos
idõjárás miatt érzékelhetõ egy
nyolcnapos lemaradás, ám ezt a
fõépítész szerint be lehet hozni. A
projekt részeként az elmúlt hetek-
ben a zenélõ órát és a Dísz téri tu-
lipános szökõkutat is elszállították
felújításra és némi karbantartásra,
tisztításra.

Szintén a belváros-rehabilitá-
ciós program keretében kezdõdik
el a következõ hetekben a Vásár-
csarnok felújítása is. A piac csar-

noka új homlokzatot kap, ám pad-
lófelújításra is sor kerül. A munkák
miatt néhány hétre be is zár majd
a csarnok, de az õsz elejére vár-
hatóan befejezõdik az átalakítás.
A Vásárcsarnok a szomszédos Vi-
rágudvarral egy egységes épület-
együttessé válik.

Bertók Sándor elmondta: a szo-
ciális városrehabilitációs program
keretében elkezdõdött a Petõfi-is-
kola mögötti, úgynevezett Koszto-
lányi-tömb kialakítása. Az iskola
mögött egy kétsávos út vezet majd
ki a Petõfi utcából a Kosztolányi
útra, ami enyhíti majd a környék
zsúfoltságát iskolaidõben. A pro-
jekt további részeként megújul a
Kossuth utcai nyugdíjasház is:
energetikai fejlesztésre, hõszige-
telésre, ablakcserére, egy új ren-
delõ kialakítására és parkosításra
egyaránt sor kerül.

A városban zajló további felújí-
tásokkal kapcsolatban a polgár-
mesteri hivatalban arról tájékoz-
tattak, hogy több helyszínen (Már-

tírok út, Kazinczy tér, Kosztolányi
tér) folyik járdafelújítás, és
közmûkorszerûsítés, mely
szennyvíz- és csapadékcsatorna-,
valamint vízvezeték-rekonstruk-
ciót is magába foglal. A munkák a
Mártírok út és a Kazinczy tér ese-

tében szeptember végére fejezõd-
nek be. A Mikes Kelemen úton, a
Köztársaság úton, a Göcsej-
Pataki Ferenc utcában, valamint
több peremkerületi városrészben
(fõleg a hegyi utakon) a KEOP
vízrekonstrukciós pályázatnak kö-

szönhetõen kerül sor vízvezeték-
cserékre. A csõfektetés még idén
befejezõdik, az útburkolatot pedig
jövõre állítják helyre. A nyár végén
négy helyen (Landorhegyi út,
Csertán Sándor utca, Köztársa-
ság út, Hegyalja út) buszöböl-
építés is kezdõdik, mely októberig
tart.

A városháza munkatársai és
a szakemberek a lakosság és az
autósok türelmét és fokozottabb
figyelmét kérik a felújítások ide-
jére, annál is inkább, mert sok
helyen lassabban haladhat csak
a közlekedés az építkezések
miatt.

FELÚJÍTÁSOK, ÉPÍTKEZÉSEK
ZAJLANAK A REKONSTRUKCIÓK ÉS KÖZMÛCSERÉK

B. K.

– A Hepatitis C vírust szûrtük a
mai napon. Ezt a kórokozót elõ-
ször 1989-ben mutatták ki, és
Magyarországon 1992 óta kez-
dõdtek a véradások során az ez-
zel kapcsolatos ellenõrzések. De
civil kezdeményezésû szûrés a
mostani az elsõ – mondta Csitos
Józsefné infek-
tológiai vezetõ
ápoló, a VIMEZ
(Vírusos Májbe-
tegek Egyesüle-
te Zalaegerszeg)
elnöke, aki Ha-
jas Bernadett
s z a k a s s z i s z -
tenssel együtt
végezte a
gyorsteszteket.

– Mennyire
elterjedt beteg-
ségrõl beszélünk?

– Magyarországon a becsült
adatok szerint 70 ezer Hepatitis C
és közel ugyanennyi B-vírus fer-
tõzött van. Az utóbbi ellen van vé-
dõoltás. Magyarországon 1999
óta oltják a 14 éves korosztályt, il-
letve az egészségügyi dolgozó-
kat, egészségügyi szakközépis-
kolásokat 1996-tól. Jó hír, hogy
van oltás, rossz viszont, hogy na-
gyon könnyen, szó szerint egy
csepp vérrel képes fertõzni. A C-
vírus ellen nincs védõoltás, csak
gyógyszeres, illetve kombinált ke-
zelés, viszont nagyobb mennyisé-
gû vér okozza a fertõzést. Szintén
vérrel és szexuális úton fertõz
még a D-vírus, széklettel pedig az
A- és E-vírus. A C-vírus a véren
kívül testnedvekkel (nemi út,
nyál) terjed.

– Hogyan kezdõdött a víru-
sos hepatitisek története?

– Transzfúzió, mûtét, szülés,
mûvesekezelés alkalmával, ami-
kor még nem ismerték és nem is
szûrték ezt a vírust. A HCV-beteg-
ségnek hosszú a lappangási ideje,

akár 15–20 év tünetmentesen, a
kimenetele pedig májzsugor.

– Hogyan veheti észre valaki
tünetek nélkül, hogy fertõzött?

– Véletlen laborvizsgálattal.
Ugyanis a vírusnak vannak nyu-
galmi és aktív idõszakai. Ha valaki
éppen ebben az utóbbi esetben
van laborvizsgálaton, akkor az ki-
mutatja. De minél elõbb felfedez-

zük a betegséget, annál könnyebb
a kezelés. A C-vírusra tavaly nyár
óta van kombinációs terápia,
amely akár egy évig is tarthat. Cél
a vírusmentessé tétel és a máj re-
generálása.

– Milyen korosztály vett részt
a mostani szûrésen?

– Többségében az 50–60 éve-
sek. Fiataloknál a tetoválások,
piercing, droghasználat vagy a
szabadosabb nemi élet jelenthet
rizikót, de akár az akupunktúrás
kezelés is. A fiatalokat nehezebb
megszólítani, ezért is tervezem,
hogy õsztõl felvilágosító órákat
tartanék a középiskolákban.

– Melyek a leggyakoribb tévhi-
tek a betegséggel kapcsolatban?

– Nincsenek tisztában a terje-
dési móddal, s ezért gyakran kikö-
zösítik, megbélyegzik a beteget,
aki ezért elveszti a társas kapcso-
latait, munkahelyét. Ez ellen min-
denképpen szeretnénk szót emel-
ni, ahol csak lehet. 

– Gondolom, ebben az egye-
sület sokat segít.

– 2005-ben alakult a VIMEZ,
amikor megnõtt a betegek száma
és szükségessé vált a kezelések,
mellékhatások, egyéb információk
megbeszélése.

FÓKUSZBAN A HEPATITIS C
A VÍRUSNAK VANNAK AKTÍV IDÕSZAKAI

A hepatitis világnap (július 28.) alkalmából az idén ingyenes
Hepatitis C vírus szûrõkampányt hirdetett a Vírusos Májbetegek
Országos Egyesülete. A figyelemfelhívó, felvilágosító jellegû ren-
dezvényt a kettõ hepatológiai centrummal (országosan 30 van)
rendelkezõ Zala Megyei Kórházban is megtartották. A szakmai
segítséget az egészségügyi intézmény fertõzõ osztálya biztosítot-
ta. A kezdeményezés sikeres volt, 90 tesztvizsgálatot és 89 HCV
negatív személyt dokumentáltak a délutáni záráskor.

LOVASTÁBOR HOTTÓN!!
Kedves szülõk és gyerekek!

A „Zabolázó Hottói Lovasudvar” lovas-
tábort indít az alábbi idõpontban:

2014. augusztus 11–14. között.

Táborba szeretettel várunk minden gyerme-
ket, aki eltöltene egy kellemes hetet termé-
szetközelben, szelíd állataink között.
Bõvebb felvilágosítás honlapun-
kon vagy e-mailban.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
• Tel.: 30/208-4445
• E-mail: hottofout40@gmail.com
• http://lovasiskola-

hotto.gportal.hu
• http://www.facebook.com/lovasudvar.

zabolazohottoi?ref=ts

Átmenetileg egysávos a Mártírok utca.



– pet –

A tárlat apropóját az adta, hogy
25 esztendõvel ezelõtt vette fel
egymással újból Magyarország és
Izrael Állam a diplomáciai és gaz-
dasági kapcsolatokat. A jubileum-
ra országszerte különféle progra-
mokkal emlékeznek.

A zsinagógában nyílt fotókiállí-
tás a zalaegerszegi Béke-Shalom
Baráti Társaság és a Hit Gyüleke-
zete kezdeményezésére szerve-

zõdött. A két szervezet elnöke –
Siklósi Vilmos és Mézes András –
a tárlatnyitón örömét fejezte ki az
együttmûködéssel kapcsolatban,
annál is inkább, mert az utóbbi
években már többször is szervez-
tek közösen programokat. A kiállí-
tást Balaicz Zoltán alpolgármester
nyitotta meg. Mint fogalmazott: a
város egykori zsinagógájában kü-
lönleges hangulattal bírnak az iz-
raeli tájakról és emberekrõl készült
felvételek. 

Kiss Péter fotográfus hosszú
éveken át járta a Szentföldet, ahol
fõleg a Golan-fennsík varázsa, va-
lamint a városokban élõ emberek
mindennapi élete érdekelte. A kiál-
lítás képei (mintegy 45 nagymére-
tû fotográfia) ennek alapján három
nagy csoportra oszthatók: tájké-
pekre, dokumentarista ábrázolá-
sokra, melyeket bibliai idézetek kí-
sérnek, valamint portrékra, a tár-
sadalmi élet fontosabb esemé-
nyeit bemutató felvételekre.

Az alkotó úgy érzi, hogy a fel-
vételek nemcsak az ország sajá-
tos múltja, történeti és vallási érté-
ke miatt hordoznak különleges je-
lentést, hanem azért is, mert a tér-
ségben folyamatosan háborúk zaj-
lanak. Az élet viszont nem állt
meg, az emberek élik mindennapi
életüket, mondhatni békés hétköz-
napjaikat. A fotók pedig többek kö-
zött ezt is bemutatják a portrékon,
társadalmi ábrázolásokon ke-
resztül.

– pet –

Az ötletgazda Németh Tibor
(Yeti) volt, õ kezdeményezte továb-
bá a Sóház használaton kívüli te-
reinek galériává alakítását is. A ki-
állítást – melyen a barátokon, tisz-
telõkön kívül jelen volt a képzõmû-

vész egykori élettársa Ecsedi Er-
zsébet színmûvész, és leányuk
Csenge is – Szabolcs Péter szob-
rászmûvész nyitotta meg. 

Mint fogalmazott, Bayer Csaba
olyan volt, mint egy farkas: a sza-
badnak látszó életben próbált küz-
deni a maga igazáért, végül a saját
életét áldozta fel. Olyan tehetsé-
ges, öntörvényû személyiség volt,
aki hatni tudott a körülötte lévõ em-
berekre. Kinyitotta a lelkét, hogy el-
mondjon valamit számunkra. Saj-
nos, nagyon sok hozzá hasonló
egyéniség nincs már velünk, így
lassan történelemmé válik az a za-
laegerszegi kulturális közeg, ami
egykor tehetségeket adott a város-
nak, s akik életükben szintén sokat
próbáltak tenni Zalaegerszegért.

Németh Tibor szervezõ a kiállí-
tással kapcsolatban elmesélte: alig
egy hónap alatt gyûlt össze az
anyag. Köszönettel tartozik mind-
azoknak, akik segítették a tárlat
létrejöttét. Hiszi és érzi, hogy
Bayer Csabának nemcsak a mun-
kássága, hanem a szellemisége is
beköltözött a Sóház falai közé. Bár,
mint azt tréfásan megjegyezte:
Csaba mindig késett, úgyhogy le-
het, hogy még nem ért ide. A távla-
ti tervekkel kapcsolatban elmond-

ta: szeretné, ha a Sóház terei a to-
vábbiakban is galériaként és egy-
fajta közösségi házként üzemelné-
nek. Havonta cserélõdõ kiállítás,
alternatív mozi és kreatív mûhely-
foglalkozások is szerepelnek az el-
képzelések között.

Gecse Péter, a kulturális bizott-

ság elnöke a város nevében szin-
tén örömtelinek nevezte, hogy a
belváros egyik legszebb és legré-
gibb épületébe ismét élet költözött.

Reméli, hogy a Sóház valóban egy
kulturális és közösségi térként mû-
ködhet a jövõben.

A tárlat nyitányaként Ecsedi Er-
zsébet Bayer Csaba egyik utolsó
versét olvasta fel. A kiállításon a
festmények és szobrok mellett
számos személyes tárgy, fotó és
verseskötet is felidézi a mûvész
alakját, szellemiségét. Bár mun-
kássága rövidre szabott volt – hi-
szen mindössze 38 évet élt –, mû-
vészetét összetettség és mûfaji
sokszínûség jellemzi. Hol játékos,
hol archaikus, hol szürreális formá-
ban jelenítette meg titokzatos, zárt,
ám kegyetlenül õszinte világát.
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„Romlás virágai”:
pusztuló pincék a szõlõhegyeken

– avagy miért nem járunk kapálni.
Pánczél Petra blogja - www.kultourvidek.blogspot.hu 

IN MEMORIAM BAYER CSABA
EMLÉKKIÁLLÍTÁS A SÓHÁZBAN

A ’80-as, ’90-es évek Zalaegerszegének egyik legendás figurája
volt Bayer Csaba (1961–1999) képzõmûvész, akinek munkáiból a
Sóházban (Deák tér 2.) nyílt emlékkiállítás. A festõ-, grafikus-,
szobrász- és életmûvész halálának 15. évfordulójára rendezett
tárlat anyaga magán- és közgyûjteményekben található alkotásai-
ból állt össze.

– pet –

A Göcseji Múzeumban október
közepéig látogatható kiállítás a je-
les államférfi életmûvének állít em-
léket, kiemelt figyelmet fordítva
halálának körülményeire, és a
nyomozásra is. A „Pesti helyszíne-
lõk 1861 – Teleki László az Or-
szággyûlés halottja” címû tárlat a
Magyar Nemzeti Múzeum vándor-
kiállításaként érkezett Zalaeger-
szegre. A fõvárosban Teleki szüle-
tésének 200., halálának 150. év-
fordulója alkalmából rendezték
meg a reprezentatív történeti tárla-
tot még 2011-ben.

A politikus egész életmûvét fel-
sorakoztató anyagnak két érde-
kessége is van, melyet a Göcseji
Múzeum kiállításmegnyitóján
Csorba László, a Magyar Nemzeti
Múzeum igazgatója is kiemelt. Az
egyik az, hogy Telekit halála után
a Nemzeti Múzeum kör alakú elõ-
csarnokában ravatalozták fel, a
múzeum épülete adott ugyanis he-
lyet akkoriban az Országgyûlés
felsõházi üléseinek. A Teleki-tárlat
egyik központi eleme így éppen ez
a ravatal lett, melynek mását mind
a budapesti, mind a zalaegerszegi
kiállításon felállították.

A másik érdekesség pedig nem

más, mint Teleki halála, illetve az
öngyilkosság körülményeinek
vizsgálata. Az államférfi 1861-ben,
május 7-rõl 8-ára virradó éjszaka
vetett véget életének, ám termé-
szetesen halála körül rengeteg
pletyka keringett akkoriban. Sokan
gyilkosságnak hitték az esetet,
ami az adott politikai körülmények
között nem is lett volna meglepõ.
Mások viszont párbaj miatti öngyil-
kosságot emlegettek. Nem csoda
hát, hogy az akkori nyomozók min-

dent elkövettek, hogy a legna-
gyobb precizitással tárják fel a ha-
lál körülményeit. A rendõrségi
helyszínelés különös hangsúlyt

kap a kiállításon. Megtekinthetõ
például a szalaggal elzárt szoba,
ahol még látszik a körülrajzolt test
ábrája is. Az eredeti dokumentu-
mok mellett kivetítve látható még
az a korabeli fotográfia is, mely a
helyszínen készült, és Teleki holt-
testét, valamint a szoba állapotát
mutatja. A történészek szerint ez
volt az elsõ olyan fényképfelvétel,
melyet bûnügyi helyszínen készí-
tettek az adott állapot rögzítése ér-
dekében. A tárlat, na és Teleki ha-
lála így kriminalisztikai szempont-
ból is érdekes.

A tárlaton a korabeli tárgyakon
és fontos életrajzi dokumentumo-
kon, fotókon kívül egy mai kisfilmet
is megnézhet a közönség. A
Rendõrségi Fõiskola és az ORFK
Bûnügyi Szakértõi és Kutatóinté-

zetének munkatársai ugyanis do-
kumentálták azt a szituációt, hogy
zajlana most le a Teleki halála kö-
rüli nyomozás.

HELYSZÍNELÕK TELEKI HOLTTESTÉNÉL
TÖRTÉNETI ÉS KRIMINALISZTIKAI TÁRLAT
Amilyen nagy volt a gyász 1861-ben, olyan gyorsan esett ki Te-

leki László neve a nemzeti emlékezetbõl. Gyakran keverik például
össze a szintén tragikus végû Teleki Pál miniszterelnökkel. Pedig
Teleki László gróf (1811–1861) a reformkor egyik vezetõ politiku-
sa, az 1848/49-es szabadságharc párizsi követe, majd a Kossuth-
emigráció kiemelkedõ egyénisége volt. Halálát – ahogy azóta so-
kan leírták – minden kétséget kizáróan öngyilkosság okozta.

TEJ ÉS MÉZ FÖLDJÉN
FOTOGRÁFIÁK IZRAELRÕL

Péntekig látogatható a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben Kiss Péter fotográfus „A tej és méz földjén” címû kiállítása.
A Soproni Fotómûvészeti Kör tagja Izraelrõl készült nagyméretû
fotográfiáival érkezett Zalaegerszegre.

Bayer Csaba

Kiss Péter
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A SZENT CSALÁD ÓVODA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE, 
1 fõ részére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idõre szóló közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szent Család Óvoda. 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerinti, nevelõmunkával összefüggõ feladatok
ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A munkakör betöltésének feltételei:  
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus 
• katolikus hit gyakorlása
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség 
• orvosi alkalmasság

Egyéb feltétel: A jelentkezõ e-mail címének, telefonszámának megadása szükséges.

Benyújtandó iratok igazolások: 
• fényképes szakmai önéletrajz 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatai 
• saját címre kiállított, boríték

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2014. 09. 01. napjától
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2014. 08. 14.

A jelentkezés benyújtásának módja: postai úton is, és e-mail-ben is a Szent Család Óvoda vezetõjének
címére. 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út.12. Kovácsné Ujj Andrea óvodavezetõ

szentcsaladovoda@gmail.com

POLGÁRMESTERI

FOGADÓNAP

MÁS IDÕPONTBAN
GYUTAI CSABA polgármes-
ter az augusztusi fogadó-
napját a szokott idõponttól
eltérõen

2014. szeptember 3-án
(szerdán)

tartja
10.00–12.00 és

15.00–17.00 óra között

a városházán, az elsõ emele-
ti irodájában.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaeger-

szeg város lakóit, hogy a
Landorhegyi ABC buszmeg-
állók átépítési munkái elkez-
dõdnek. A kivitelezés idõtar-
tama alatt forgalomkorláto-
zásra és buszmegálló-áthe-
lyezésekre kerül sor.

A Landorhegyi úton, a Pla-
tán sor és Landorhegyi út 6. sz.
közötti szakaszon várhatóan
2014. augusztus 4–2014. szep-
tember 30. közötti idõszakban
egyirányú forgalmi rend lép
életbe a Platán sor felé vezetõ
irányban. Ez idõ alatt a Puskás
Tivadar u. is egyirányú lesz a
Landorhegyi út felé.

Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket.

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

ÖRÖMKÖR
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN

A Landorhegyi úti könyvtárban szeptember 1-jén (hétfõn)
17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk. 

MEGMUTATOM MAGAM!
KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR

(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.)
SZERETETTEL MEGHÍV MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

2014. SZEPTEMBER 10-ÉN 15.00 ÓRÁRA

SIMON LUCA KATALIN,
AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MÛVÉSZETI

TAGOZATOS DIÁKJA

„L'ART POUR L'ART” CÍMÛ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
Az alkotásokat Tánczos György mûvésztanár ajánlja az érdek-

lõdõk figyelmébe.
A tárlat 2014. október 7-ig látható.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakások megtekinthetõek az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2014. augusztus 22. (péntek) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi

gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik

e.1) önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott
idejû bérleti jogviszonnyal,

e.2) lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. 

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,
várhatóan a 2014. szeptember 8. napján tartandó ülésén. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2014. szeptember 1. (hétfõ) 14.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/22. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

192  6.528 

II/30. 41 1+fél
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

192  7.872 



Maradtak a csapatnál: Czirjék
Zotán (kapus), Kocsis Adrián és
Kovács Gergõ (védõk), Simonfalvi
Gábor, Denis Grbics, (középpá-
lyások), Babati Benjámin, Bíró
András és Vittman Ádám (csatá-
rok).

A távozók sorában több rutinos
játékos is szerepel: Nagy Zoltán
(Sopron), Milan Bogunovics (Pá-
pa), Bernardo Frizoni (Pápa), Ma-
riján Sluka (Pápa), Horváth Valen-
tin (Ajka), Preklet Csaba (Vasas),
Hajdu Norbert (Vasas), Holdampf
Gergõ (Újpest). Vlaszák Géza ka-
pus visszavonult, a csapat kapus-
edzõje lett.

Ugyanakkor sokan jöttek. Az új
labdarúgók között akadnak fejlõ-
dõképes fiatalok, és az NB I-ben
is megfordult játékosok, Délczeg
és Szegleti már szerepelt a ZTE-
ben.

Az új játékosok. Kapus: Szap-
panos Péter (Dunaharaszti). Vé-
dõk: Króner Martin (DVSC köl-
csönbe), Fodor Marcell (Ajka),
Farkas Norbert (Puskás Akadé-

mia), Forgács András (Balmazúj-
város). Középpályások: Horváth
Attila (Ajka), Melczer Vilmos (Me-
zõkövesd), Szöllõsi Ferenc (Bal-
mazújváros), Szegleti Gergely
(Andráshida, kölcsönbõl vissza),
Kovács György (Andráshida). Csa-
tárok: Délczeg Gergely (Bp. Hon-
véd, kölcsönbe), Balio Dávid
(Pécs). Három saját nevelésû játé-

kos – Kovács László, Tóth
Benjámin és Pajor Imre – profi
szerzõdést kapott.

A keretrõl elmondható, hogy
minden korosztály képviselteti
magát benne. Az edzõmérkõzé-
sek vegyes képet mutatnak, az
igazi fokmérõ a bajnokság lesz.
Egyébként akadt már olyan felké-
szülés a ZTE-nél, hogy a csapat
valamennyi edzõmérkõzését
megnyerte, és simán kiesett az
NB I-bõl. Egy biztos, menet köz-
ben kell csapattá formálni a ZTE-t
Lõrincz Emil vezetõedzõnek és
segítõinek. 
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MEGHÍVÓ
„ELÕRE, CSAK ELÕRE...!”
– 3 ÉVES A GYÉRES-FOLKKOCSMA

• Ideje: 2014. augusztus 16. (szombat) 18.00 órától
• Helyszín: Borostyán presszó (Zalaegerszeg, Jákum Ferenc utca

1/B)
„Születésnap” örömére egy meglepetésekkel tarkított teraszos ün-
neplésre hívunk mindenkit: táncost, valaha volt táncost, zenészt, vá-
roslakót, környékbelit, táncolni vágyót, vagy aki csak szívesen hall-
gatna népzenét; bárkit, aki szívesen eltölt velünk egy kellemes estét. 

Magyar és erdélyi népzene akusztikus hangszereken;
hagyományosan, szabadon. Muzsikál a Gyéres-zenekar.

– Évek óta mondom, hogy a ma-
gyar labdarúgásban nem lehet
hosszú távra tervezni – hangoztatta
Dobos Sándor. – A hazai fociban
mindig benne van a bizonytalansági
tényezõ, ami leginkább az anyagiak
terén jelentkezik. Szakmailag a csa-
pat továbbra is megfelelt az NB III-as
elvárásoknak. Kugler László elnök úr
viszont közölte, hogy az anyagi lehe-
tõségek beszûkültek. Rossz fényt ve-
tett volna a csapatra, ha nem tudjuk
esetleg végigjátszani a bajnokságot.
Az elnök úrral közöltem, ha nincs
más lehetõség, közölje a játékosok-
kal a fájó döntést.

– A bejelentés távozási hullá-
mot indított el…

– Közöltük a játékosokkal, hogy
aki távozni akar, mehet. Kilencen je-
lezték távozási szándékukat.
Jasarevich Mahir Szigetszentmik-

lósra, Kovács György a ZTE-hez, Ba-
bos Barna, Major Máté a BKV Elõ-
réhez, Polareczki Roland Lendvára
(Szlovénia), Sági Gábor, Halász Dá-
niel kis osztrák csapathoz, Osbáth
Balázs és Mavolo Pavolo Sárvárra
igazolt. 

– Mennyire sikerült pótolni a tá-
vozókat?

– A ZTE-vel szerencsére tovább-
ra is jó a kapcsolatunk. Az NB II-es
csapat utánpótlásától érkezett
Kalamár Milán, Kovács László, Pesti
Attila, Baráth Martin, Horváth Marcell.
Galambokról Boronyák Bencét iga-
zoltuk, a második csapatunktól került
hozzánk Vinkó Barnabás. A fiatalok
mellett rutinos játékosok is maradtak:
Török Tamás, aki a csapat ikonja,
Varga Szabolcs, Sági András és még
néhányan.

– Mire lehet képes az átalakuló

Andráshida a megyei bajnokság-
ban?

– Kétségtelen, hogy új csapatot
kell építeni, mivel a tavalyi 21-es ke-
retbõl kilencen távoztak. Úgy vélem,
hogy a nehézségek ellenére ott le-
hetünk az elsõ ötben. Igaz, az elmúlt
években kevés megyei mérkõzést
láttam. Tudom, vannak jó csapatok
– a Hévíz, a Zalaszentgrót, a Gellén-
háza és a Semjénháza – fokozato-
san jön fel Nagykanizsa labdarúgá-
sa is. Egy NB III-ból visszatérõ csa-
patra biztosan odafigyelnek az el-
lenfelek. Mi állunk elébe a kihívá-
soknak. Más célokért küzdünk, de
úgy érzem, a rajtra helyére kerül
minden. A megyei bajnokságban
sem szerepelünk rosszul.

– Szaladjunk elõre egy nagyot.
Mi lesz, ha netán megnyerik a me-
gyei bajnokságot. Vállalnák az NB
III-at?

– Ebben nem én döntök, de a
visszajutásnak szerintem nincs re-
alitása. A vezetés nem azért lép-
tette vissza a csapatot, hogy egy
év elteltével ismét a harmadik vo-
nalban szerepeljünk.

ANYAGI OKOK A HÁTTÉRBEN
SOKAN TÁVOZTAK ANDRÁSHIDÁRÓL

Az elmúlt bajnoki idényben nagyszerûen szerepelt az NB III
Nyugati  csoportjában  Tarr Sprint Andráshida SC labdarúgócsa-
pata. Éppen hogy lecsúszott a dobogóról, NB II-es licencet is ka-
pott. Ezek után meglepetésként hatott, hogy a klub irányítói vissza-
léptették a csapatot az NB III-ból.  Vajon miként élték meg a beje-
lentést a játékosok és Dobos Sándor, az edzõ?

Mint Góra Balázs elmondja,
kedvezõek a mûködési feltételeik,
mûhelytámogatást kapnak a Ma-
gyar Olimpiai Bizottságtól, az
Ebergényi úti lõtér pedig önkor-
mányzati tulajdonban van, a város
a létesítmény fenntartásának költ-
ségeit viseli, és ezzel támogatja a
sportágat. Saját erõbõl is sok min-
dent megoldanak. Ebben az év-
ben kicserélték a lõtéren a fény-
csöveket és befejezték a tetõszi-
getelés javítását.

– Rangos regionális versenyek-
kel indult a szezon, amelyeken
olyan eredményekkel lehet a gyõ-
zelmet megszerezni, amelyek az
országos bajnokságon is az élvo-
nalat jelentik – folytatta Góra Ba-
lázs. – Dunaújváros bekapcsoló-
dásával már öt helyszínen rende-
zik ezeket a versenyeket.

A regionális kupában a PLE Za-
laegerszeg versenyzõi közül Ha-
vasi Ferenc két, Góra Máté három

kategóriában, Tóth Alex, Nagy Dó-
ra és Ruzsin Pál pedig egy-egy
versenyszámban szerezte meg a
gyõzelmet.

A legértékesebb eredményt ta-
lán a nemzetközi versenyszámok
robbanófegyveres országos baj-

nokságán érte el a csapat. Július
4-én Budapesten a PLE Zalaeger-

szeg Németh Ferenc, Pintér Tibor
és Szabó Béla összeállítású csa-
pata 1644 körös eredménnyel or-
szágos bajnoki címet szerzett.

A fiatal sportágnak számító és
a lövészek körében közkedvelt és
népszerû nemzeti történelmi pont-
lövõ versenyszámok országos baj-
nokságán a PLE Zalaegerszeg
versenyzõi közül Simon László,
Pálmai Csaba és Nagy György
sem talált legyõzõre.

– Zalaegerszegi sikerrel zárult
július utolsó jelentõs versenye is.
A nemzeti versenyszámok 50 m-es

o r s z á g o s
bajnokságán
a nyíltirány-
zékú kispus-
ka 30 lövé-
ses fekvõ
versenyszá-
mában Ha-
vasi Ferenc,
a regionális
v e r s e n y e k
sikerei után
az országos
bajnoki cí-
met is be-
gyûjtötte –

mondta befejezésül Góra Balázs,
a PLE Zalaegerszeg elnöke.

IDÉN SEM OKOZTAK CSALÓDÁST
A LEGJOBBAK KÖZÖTT AZ EGERSZEGI LÖVÉSZEK

A Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg 1992-ben alakult sport-
egyesületi formában – elevenítette fel a kezdeteket Góra Balázs
elnök. – A lövészsport csaknem valamennyi ágazatával foglalko-
zunk, kiemelt feladatunknak tartjuk a sportág oktatását és a kép-
zést. A PLE Zalaegerszeg az ország legdinamikusabban fejlõdõ,
lövészettel foglalkozó egyesülete, eredményeinket tekintve jelen-
leg csak a KSI elõz meg minket.

A regionális kupában szereplõ versenyzõk: Bognár Tamás, Góra Máté,
Góra Balázs, Havasi Ferenc, Ruzsin Pál. Elöl: Tóth Alex.

VAJON MIRE LESZNEK KÉPESEK?
KOMOLY VÁLTOZÁSOK A ZTE FC-NÉL

Augusztus 7-én már a ZTE labdarúgócsapata a Magyar Kupá-
ban, az országos táblán tétmérkõzést játszik. Az Újbuda lesz az el-
lenfele. Augusztus 16-án rajtol az NB II-es bajnokság, Békéscsa-
bán lépnek pályára a kék-fehérek. A nyár során alapos változáson
esett át a zalai együttes. Igyekszünk összefoglalni a  történéseket.

– Szerényen terveztünk a Szu-
per Liga kezdése elõtt. A tavalyi
erõviszonyok alapján a bent mara-
dás tûnt reálisnak – vélekedett Ba-
kos György, a ZTE TK vezetõedzõ-
je. – Csak a rajt elõtt pár nappal
tisztázódtak a tényleges erõvi-
szonyok. A játékosok döntõ többsé-
ge az egész év során versenyrõl
versenyre utazik, így az utolsó pilla-
natban rajzolódik ki a kép, hogy ki,
hová igazol. Az elsõ csoportbeli el-
lenfelünket, az ÁBRIS-t sokkal erõ-
sebbnek gondoltuk. Az említett
csapat egy évvel korábban ezüst-
érmet szerzett. Sikerült jól rajtol-
nunk, ami lendületet adott a lányok-
nak. Tudtuk, hogy ha az egyetlen
hazai mérkõzésünket a Budaörs el-
len megnyerjük, már nem eshetünk
ki a Szuper Ligából. Ez sikerült, és
már bizakodtunk, hogy újoncként
akár érmet is szerezhetünk. A to-
vábbi pesti találkozónkon aztán
tisztázódott a helyzetünk, és feltér-
képeztük, hogy a Tálentum milyen
játékerõt képvisel. Úgy láttuk, 50
százalék esélyünk a bronzéremre,
a mérleg nyelvét felénk billentettük
az összecsapás során.

– Az MTK elleni elõdöntõ so-
rán már a bronzéremre készül-
tek. Több kulcsjátékos pihent…

– Az MTK kiemelkedett a me-
zõnybõl, ellenük a legjobb össze-
állításban sem lett volna esélyünk.
Nemzetközi szinten is jegyzett já-
tékosaik vannak, bombaerõs csa-
pattal rendelkeznek. Az aranyér-
met elõre oda lehetett adni nekik. 

– Három új játékos érkezett a
ZTE-hez. Az eredmények mutat-
ják, gyorsan csapattá formáló-
dott az együttes…

– Az elsõ csoportmérkõzésünk
után, amikor elmentünk vacsoráz-
ni, beszélgetések során csapattá
kovácsolódtunk. Utána a lányok
szurkoltak egymásnak. Amikor
megnyertük a bronzérmet, és is-
mét elmentünk vacsorázni, kicsit

mindenki szomorú volt, hogy a 8
nap milyen gyorsan elrepült.

– A bronzérem csapatsiker
eredménye, vagy kellettek hoz-
zá kiemelkedõ egyéni teljesít-
mények?

– Kétségtelenül voltak jó játé-
kosaink, de a harmadik helyünket
mindenképpen csapatsikerként ér-
tékelem, amelyhez egyénileg min-
denki hozzátette a maga részét.

– A nõi csapat sikere mennyi-
re adhat lökést a sportágnak
Egerszegen?

– A jó szuper ligás szereplé-
sünknek már volt elõszele a vidék-

bajnokságon, ahol negyedikek let-
tünk, ami bizonyította, hogy jó
munka folyik a ZTE-nél. Remélem,
a sikerünk hatására egyre többen
választják a teniszt Egerszegen.
Õsszel már az iskolákba, óvodák-
ba programokat akarunk szervezni
a sportág népszerûsítésére. Biza-
kodom, hogy az idei sikerünknek
mindenképpen lesz hozadéka,
egyre többen kezdenek teniszez-
ni.

– Mennyire maradhat együtt
jövõre a bronzérmes csapat?

– Errõl még korai beszélni. Há-
rom új játékos szerepelt nálunk.
Az Amerikában tanuló Rohonyi
Réka jövõ évben végez az egyete-
men, és ha az USA-ban talál mun-
kát, kérdés, haza tud-e jönni a baj-

nokságra? Az MTK-tól kölcsön ka-
pott Árgyelán Csilla hajlandóságot
mutat, hogy jövõre is nálunk sze-
repeljen. Jellemzõ profizmusára,
az SZL befejezése után másnap
elutazott egy nemzetközi – 10 ezer
dolláros – egyéni versenyre, amit
meg is nyert. Marosi Katalin más
szempontból is a segítségünkre
lehet. Ismét szervezõdik egy
sportágkiválasztó verseny Eger-
szegen. Jó lenne, ha ezen részt
venne, a többit majd meglátjuk.
Egyet viszont látni kell, szûk a
játékoskeretünk, nyolcan játszot-
tuk végig a Szuper Ligát. A szövet-
ség gyorsan lepörgeti a bajnoksá-
got, az erõltetett menetben nem
tud mindenki kellõen pihenni. A
három idén igazolt játékos mellé,
ha maradnak, még szerzõdtet-
nünk kell újabbat. 

– Lehet ebbõl a pozícióból
még elõre lépni?

– Nem hiszem. Az MTK tovább-
ra is verhetetlen lesz, a második
helyre is valószínû befut egy pesti
csapat. Ráadásul a szövetség jö-
võre 6 csapat részvételével bo-
nyolítja le a Szuper Ligát, és a fel-
került együttes is Budapesti. A kö-
vetkezõ idényben is egyetlen vidé-
kiként szerepelünk a legjobbak kö-
zött. A lebonyolítási forma sem is-
mert, még az is elképzelhetõ, hogy
körmérkõzéses rendszerben dõl-
nek el a helyezések. Egy biztos,
jövõre is szeretnénk öregbíteni a
klubunk hírnevét a Szuper Ligá-
ban. Bizonyítva, hogy az idei sze-
replésünk nem a véletlen mûve
volt.

EGYETLEN VIDÉKIKÉNT REMEKELTEK
BRONZÉRMES A ZTE NÕI TENISZCSAPATA

Nyolc éve szerzett bronzérmet a teniszezõk Szuper Ligájában a
ZTE nõi csapata. Az egerszegi lányok az idei nyáron megismétel-
ték a bravúrt.  Az erõs mezõnyben ismét a  harmadik helyen vé-
geztek úgy, hogy már  a csoportmérkõzések során teljesítették az
alapcélt – egyetlen vidéki együttesként – a bent maradást. 

AKCIÓ! AKCIÓ!
2014. július 1-tõl 2014. július 1-tõl

A kamatozó betétszámlán
lekötött betétek Széchenyi III. Betétszerzõdés

180 és 360 napos lekötéssel

*

6 hónap 3,25%
12 hónap 3,5%

lekötés esetén évi

lekötés esetén évi

180 napos 3,25%
360 napos 3,5%

lekötés esetén évi

lekötés esetén évi

kamatot fizet a Hitelszövetkezet.kamatot fizet a Hitelszövetkezet.

Ismét köthetõ a

A részletekrõl érdeklõdjön
honlapunkon (www.szih.hu)

vagy fiókjainkban:

8900 Zalaegerszeg,

Kossuth L. u. 62–64.

Tel.: 92/511-004

8960 Lenti, Kossuth L. u. 6.

Tel.: 92/351-676

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 62.

Tel.: 83/510-556

8800 Nagykanizsa, Király u. 39.

Tel.: 93/326-588

8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs u. 1.

Tel.: 83/560-115

1075 Budapest VII. ker., Madách u. 1.

Tel.: 1/343-0970

9483 Sopronkövesd,

Kossuth L. u. 100.

Tel.: 99/363-018

A kamat összeghatártól függetlenül új for-
rások elhelyezése, illetve a meglévõ beté-
tek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes. 
(*A konstrukció névre szóló, fix napra
lekötött, fix kamatozású betétforma.)

(180 nap lekötés
– kamat évi 3,25% (EBKM: 3,29%)

(360 nap lekötés
– kamat évi 3,5% (EBKM: 3,55%)

Az akciós lekötött betétek esetén egyéb
számlavezetéshez kötött kamatprémiumot

nem ad a Hitelszövetkezet.

Az akció visszavonásig érvényes!!!
Széchenyi István Hitelszövetkezet

Igazgatósága

A kamat összeghatártól függetlenül új for-
rások elhelyezése, illetve a meglévõ beté-
tek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes. 
(*A konstrukció névre szóló, fix napra
lekötött, fix kamatozású betétforma.)

(180 nap lekötés
– kamat évi 3,25% (EBKM: 3,29%)

(360 nap lekötés
– kamat évi 3,5% (EBKM: 3,55%)

Az akcióban lekötött betéteknél a
Hitelszövetkezet betétmegszüntetési

(készpénzfelvételi) díjat nem számít fel!

Az akció visszavonásig érvényes!!!
Széchenyi István Hitelszövetkezet

Igazgatósága



8 Hirdetés

Augusztus 7. csütörtök, 8.30 óra

Teljes árucsere
Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.

(Bella Pizzéria mellett)

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

NYÁRI VÁSÁRNYÁRI VÁSÁR

Zalaegerszeg,
Kossuth u. 32.

Zalaegerszeg,
Kossuth u. 19–23.

cipõboltokba !n

18-tól 50-es méretig!

20– %30
ENGEDMÉNNYEL

20– %30
ENGEDMÉNNYEL

Akció aug. 31-ig vagy a készlet erejéig!

MINDEN ISKOLASZERREMINDEN ISKOLASZERRE

10% KEDVEZMÉNY10% KEDVEZMÉNY
augusztus 16-ig!

Zalaegerszeg Kertvárosban (a Penny felett,
a Liszt Ferenc Általános Iskola mellett)

2 és fél szobás, tetõtér-beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet a 06-30/652-7425-ös
telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

NÉMETNYELV-TANÁR NYELVTANÍTÁST,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST VÁLLAL.

TELEFON: 30/902-4426.


