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EZER ÚJ MUNKAHELY JÖHET LÉTRE CSÁCSBOZSOKI ÕSZ

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK LEHETÕSÉGEIRÕL
 „A városok irányításában szemléletváltásra lesz majd szükség,
új megoldásokat kell alkalmazni. A következõ években az önkormányzatok feladata már nem elsõsorban a települések üzemeltetése és a hatósági feladatok ellátása lesz, hanem inkább a helyi
gazdaság fejlesztése” – fogalmazott Balaicz Zoltán, a FideszKDNP polgármesterjelöltje a kkv-k fejlesztésének lehetõségeirõl
tartott konferencián és az azt követõ sajtótájékoztatón.
Utalt arra, hogy a Zalaco 51 új
munkahelyet hoz létre, az Edelmann 4,5 milliárd forintos beruházása mintegy 100 munkahelyet teremt az északi ipari parkban. Tárgyalások folynak az ADA bútoripari céggel, a déli ipari park területén
a 3 milliárd forintos beruházás
újabb 100 munkahelyet biztosít. A
terület értékesítésérõl novemberben dönt az új képviselõtestület.
Tárgyalások folynak egy helyi gép-

FELNÕTTJÁTSZÓTÉR
 Néhány évvel ezelõtt a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat kezdeményezte, hogy
létesüljön a városban egy felnõttjátszótér. Míg városszerte
sok, gyerekeknek szóló, mozgásra, készségfejlesztésre alkalmas tér épül, addig a fiatal felnõtteknek vagy mozogni vágyó
idõsebbeknek nincs játszóterük.
A közelmúltban a Balatoni út 3.
szám elõtti kilencemeletes épületnél egy sikeres pályázatnak köszönhetõen átadásra került a város elsõ felnõttjátszótere. A Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi
Sport Klub a „Panel világ – Beton
varázs. Jó szomszédság az élhetõ
lakótelepért Zalaegerszegen” címû projekten nyert közel 25 millió
forintot, melynek részeként sikerült kialakítani a sportolásra alkalmas játszóteret.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ipari cég jelentõs megrendelésérõl
is, ez 2015-ben jelentene 150 új
munkahelyet.
Balaicz Zoltán a legfontosabbnak azt tartja, hogy a Flextronics
újabb megrendeléseket hoz Zalaegerszegre, így a következõ hónapokban 600-fõs bõvítést valósít
meg. Külön öröm, folytatta, hogy

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSNAP, FAÜLTETÉS

20 százalékuk szellemi munkaerõ
(mérnökök, logisztikai szakemberek, közgazdászok) lesz, a másik
20 százalék szakképzett munkaerõ (technikusok, szakmunkások),
és csak a maradék 60 százalék
lesz betanított munkás. A polgármesterjelölt jelezte: tervei szerint
konkrét tartalommal bíró együttmûködési megállapodást kötnének a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával, a Vállalkozók
Szövetségével és a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal. Számítanak szakmai véleményükre.
(Folytatás a 2. oldalon.)

BERUHÁZ AZ EDELMANN
TÍZEZER NÉGYZETMÉTERES GYÁRTÓÜZEM ÉPÜL

 Az Edelmann Hungary egyik vezetõ szereplõje a magyarországi csomagolóiparnak. A hajtogatott kartondobozgyártásban a második legnagyobb, a hagyományos címke termékkörben pedig társvezetõ.
V. Zs.
Németország egyik legnagyobb nyomdaipari vállalkozása Zalaegerszegen hozza létre közép- és dél-európai gyártó- és fejlesztõbázisát. A részletekrõl sajtótájékoztató keretében számolt be
Balaicz Zoltán alpolgármester és Dierk Schröder, az Edelmanncsoport igazgatója.
Az alpolgármester elmondta, 2012 óta a német cég a Zalai
Nyomda 100 százalékos tulajdonosa, és Zalaegerszeg számára
fontos az a zöldmezõs beruházás, mely során az északi ipari parkban egy több mint 10 ezer négyzetméteres gyártóüzem épül. Hozzátette: A Flextronics 2001-es letelepedése óta ez a legnagyobb
beruházás a zalai megyeszékhelyen.
Dierk Schröder részletesen bemutatta a százéves múltra
visszatekintõ családi vállalkozást, amely 8 országban 13 gyártóhelyet mûködtet. Mint elmondta, a zalaegerszegi beruházás 4,5 milliárd forintba kerül és legalább 100 új munkahelyet teremt.
Czirkl György vezérigazgató arról tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy a napokban kerül sor a szerzõdés aláírására a generálkivitelezõvel, így a földmunkák november elsõ hetében elkezdõdhetnek az ipari parkban. Az új üzem pedig jövõ nyárra készül el.

(Fotó: pP)

 Minden évszakhoz kötõdik egy-egy rendezvény a csácsbozsoki
városrészben: a programoknak az Izsák-iskola ad otthont már
négy éve. A Csácsbozsoki Õsz az idei évben sport- és egészségnapokkal indult az elmúlt hét végén. Az iskola mellett a ZVMKK
és a CSIZ (szülõi egyesület) segített a szervezésben és a lebonyolításban.
Mint Herkliné Ebedli Gyöngyi,
az intézmény igazgatója elmondta, a kétnapos program elsõsorban az általános iskolás gyerekeknek szólt, de természetesen a
szülõknek is, akik sokat segítenek a szervezésben. A zöldségnap célja az egészséges életmódra nevelés egészséges ételekkel. Sok-sok zöldségbõl készült fõtt és nyers finomságok
várták a diákokat, akik kezdik

megszokni és megszeretni ezeket az ételeket.
– De a sláger a gyümölcs! A különféle gyümölcsbõl készült sütemények, kompótok, lekvárok, dzsemek, melyek nagy választékban
várták a gyerekeket. Több mint
170-en kóstolgatták végig a kínálatot – mondta Herkliné Ebedli Gyöngyi. A kétnapos program sportrendezvényeirõl is beszámolt: sportversenyek, játékos vetélkedõk és

tájékozódási futás várta a diákokat.
Az iskola tanulói a pedagógusokkal
együtt az idén 2014 métert futottak.
Nagy sikere volt a véradásnak,
melyre osztályversenyt is szerveztek: ki tud több véradót behozni az
intézménybe? Melyik osztály szervezi ezt a legjobban? A nyertes a 2.
B osztály lett, összesen 53-an jelentkeztek véradásra. Példaértékû
volt az összefogás, hiszen az elmúlt években 5–10 fõ jött csak el
vért adni, hangsúlyozta az igazgató.
A hagyományos faültetés is
megtörtént. Minden új osztály ültet,
majd „nevelget” egy fát, és amikor
elköszönnek az iskolától, még tesznek egy sétát a fájuk körül.
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Közélet

MEGÚJULT A VÁSÁRCSARNOK EZER ÚJ MUNKAHELY JÖHET LÉTRE
ÚJBÓL ÁRUSÍTANAK, VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT

 A hét elején már visszaköltözhettek az árusok a vásárcsarnokba, az épület külsõ felújításán azonban még dolgoznak, hangzott el az elmúlt pénteki sajtóbejáráson.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere a Piac tér rekonstrukciójával kapcsolatban felidézte,
hogy 2006-ban a Sütõ utcai ingatlant adtak át, a közelmúltban pedig
megkezdték a Deák téri ingatlan
építését és ezzel együtt a vásárcsarnok felújítását. Ez utóbbi beruházásra bruttó 76 millió forintot fordítanak a belváros-rehabilitációs
projekten belül, melyhez az önkormányzat saját erõt tett. Így 80 millió
forintból valósulhat meg a vásárcsarnok korszerûsítése, ami egyaránt növeli a kereskedõk és vásár-

lók komfortérzetét. Az épület külsõ
Bertók Sándor fõépítész a
és belsõ rekonstrukciója érinti a há- munkálatokról továbbá elmondta,
rom déli külsõ üzlet valamit az áru- a földszinten aszfaltos, míg az
sítóasztalok felújítását is.
emeleten mûgyanta-bevonatú burkolatot hoztak létre, illetve korszerûsítették a fûtésrendszert az
emeleti irodákban és üzletekben.
Olyan berendezéseket építettek
be, ami egyenletessé teszi a belsõ
légállapot hõmérsékletét. Az épület homlokzati árnyékolást kapott,
ahogy a tetõvilágító ablakokat is
leárnyékolták.
 A rendszerváltás óta a legnagyobb fejlesztés zajlik az egészHorváth István, a vásárcsarnok
ségügyben, sorra újulnak meg a kórházak, többek között a za- igazgatója örömét fejezte ki, hogy
laegerszegi megyei kórházban is egy több mint ötmilliárdos
az 1969-ben átadott, 45 éves épüberuházás folyik jelenleg is – fogalmazott Balaicz Zoltán, a Filet végre megújulhatott. Beszélt
desz-KDNP polgármesterjelöltje sajtótájékoztatóján, ahol a há- arról, hogy vegyes fogadtatás
ziorvosi praxisról és a HPV-védõoltásról is beszélt.
övezte a munkálatokat, melyek
miatt két hétre ki kellett költözniük
Mint fogalmazott a háziorvo- teremtették elõ. A projekt lezárá- az árusoknak. A korszerûsítés
sok fizetése és megbecsülése sát követõen háziorvosi és gyer- szükségességével
azonban
még elmarad attól, amit megér- mekorvosi rendelõk kerültek fel- egyetértettek.
demelnének. Egy hosszú távú újításra, mintegy 210 millió forintmegoldás szükséges, aminek út- ból.
ján már elindult az egészségügy.
Balaicz Zoltán beszámolt a
Cél, hogy a fiatal háziorvosok mi- zalaegerszegi HPV-vírus elleni
A Zalaegerszegi Családsenél többen vállaljanak praxist az program eredményeirõl is. Az olország minden részében. Zala- tásban részesült lányok száma gítõ Szolgálat és Gyermekjóléti
egerszegen a ’90-es évek végén (felmenõ rendszerben 2010 óta Központban az ügyfélfogadás
az országban az elsõk között hir- mûködik a 13. életévüket betöltõk 2014. október 6–10-ig technikai
dették meg az „Egy orvos-egy számára) 591 fõ volt, az átol- okok miatt szünetel.
Sürgõs esetben az alábbi
rendelõ” programot, melynek ke- tottsági arány 70 százalékos.
retében 13 új háziorvosi rendelõ Sajnos, Magyarországon a méh- telefonszámokon érhetõ el az
került kialakításra. Az 1998-tól nyakrák halálozási kockázata intézmény: Családsegítõ Szol2009-ig tartó program mintegy magas, az európai uniós orszá- gálat: 30/693-3950; Gyermek450 millió forint ráfordítással va- gok átlagának mintegy három- jóléti Központ: 30/693-3960;
telefonszám:
lósult meg, melybõl mindössze szorosa. Ezért is fontos a rend- Készenléti
40 millió forint volt pályázati tá- szeres szûrõvizsgálatok mellett a 30/445-0777.
mogatás, a többit saját forrásból védõoltás.

KORSZERÛBB RENDELÕK
HÁZIORVOSI PRAXIS, HPV-VÉDÕOLTÁS

TÁJÉKOZTATÁS

POLITIKAI

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK LEHETÕSÉGEIRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A konferencián Csepreghy
Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes államtitkár a kkv-k 2014–2020 közötti
fejlesztési és támogatási lehetõségeirõl tartott elõadást. Hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt
stratégiai célja a kis- és középvállalkozások támogatása. Az állam
úgy is segíti a vállalkozásokat,
hogy garanciát nyújt az elõfinanszírozások megoldásához, és
könnyíti az elõleghez jutás lehetõségét.
A gazdasági fórumon többek
között elõadást tartott még dr.
Csath Magdolna közgazdász Magyar Kereskedelmi és Iparka- la Megyei Vállalkozásfejlesztési
professzor, dr. Parragh László, a mara elnöke, Nagy András, a Za- Alapítvány ügyvezetõ igazgatója.

ERÕSÍTENI A HELYI VÁLLALKOZÁSOKAT
SCHIFFER: ÉRDEMES LMP-S JELÖLTEKET VÁLASZTANI
 Az októberi önkormányzati választásokon olyan jelöltekre kell
szavazni, akik képesek megújítani Magyarországot és Zalaegerszeget. Ha sikerül LMP-s jelölteket a képviselõ-testületbe juttatni,
akkor az garancia arra, hogy lesz legalább egy olyan ember a
közgyûlésben, aki nem érdekelt a „mutyiban”, vagyis útját lehet
állni a korrupciónak – fogalmazott zalaegerszegi látogatásán
Schiffer András országgyûlési képviselõ, a Lehet Más a Politika
társelnöke.
A politikus szerint azért érdemes
LMP-s jelölteket választani, mert
akkor újra lesz interpelláció a közgyûlésekben, és a helyi közéletben
ismét hangsúlyossá válik a véleménynyilvánítás egyik legfontosabb demokratikus eszköze, a népszavazás. Az LMP-s képviselõk
ezenkívül érdekeltek abban is,
hogy a városok zöldfelületei és foghíjas területei ne multinacionális
cégek kezébe kerüljenek, hogy
erõsebbé váljon a helyi gazdaság
és fejlõdjön a közösségi közlekedés. Schiffer András szerint a helyi
termelõk és vállalkozók erõsödése
a munkahelyteremtés kulcsa is.
Egy Zalaegerszeg méretû városnak nem szabad csak a multikra tá-

maszkodnia. Egy-egy idetelepülõ
összeszerelõcsarnok ugyanis akár
egyik napról a másikra be is zárhat,
ám ha erõs a helyi gazdaság, nincs
mitõl félni.
A politikus úgy látja: Zalaegerszegen jó esély van arra, hogy a
következõ öt évben legyen LMP-s
képviselõ a közgyûlésben. Dr.
Paksy Zoltán a párt helyi listavezetõje, az LMP egyik alapítója bekerülhet a testületbe, ha október
12-én az LMP-s jelölteket támogatják a szavazók az egyes választókerületekben.
Paksy Zoltán listavezetõ, a szervezet Zala megyei szóvivõje elmondta: mivel az LMP a pragmatikus gondolkodást helyezi elõtérbe,

a városlakók érdekeit tartja szem
elõtt. Képviselõként partner lesz
abban, hogy erõsödjenek a kis- és
közepes vállalkozások, további lehetõségek nyíljanak a helyi oktatásban, és hogy végre csökkenjen
a belváros forgalma. Megoldást kell
találni továbbá a városban lévõ elhanyagolt, üres épületek (Ruhagyár, Balaton Szálló, MMIK stb.) újbóli hasznosítására is.

HIRDETÉS

FELNÕTTJÁTSZÓTÉR

MSZP: AZ IDÕSEKÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Gángó Zsuzsanna, a Belvárosi
Lakóközösségi és Szolgáltató Iroda
projektmenedzsere az átadóünnepségen elmondta: a játszótér
helyszínéül egy Stadion, Berzsenyi
és Balatoni út által határolt, belvárosi lakótelepet választottak. A pályázat megírása elõtt egy igényfelmérést is végeztek, és a felnõttjátszótér ötlete sokaknak elnyerte tetszését. A projekt területén egy kisebb közpark, gyermekjátszótér és

 Az idõsek és szociálisan rászorulók kiemelt támogatásáról beszélt a kertvárosi 11-es számú választókerületben Kiss Ferenc
polgármesterjelölt. Mint fogalmazott, védik a kiszolgáltatott embereket, és el szeretnék érni, hogy senkinek ne kelljen éheznie,
fáznia, és mindenkinek legyen fedél a feje fölött.

egy bekerített beton sportpálya is
található, a most felavatott új játszótér ezek folytatásaként jött létre.
A felnõttjátszóteret (melynek eszközei szakszerû használat mellett
alkalmasak az összes izomcsoport
átmozgatására) a térség leköszönõ
önkormányzati képviselõje, Balaicz
Zoltán alpolgármester avatta fel.
A lakóközösségi iroda a továbbiakban is szeretne különféle sportnapokat és családi programokat szervezni a Berzsenyi úti tömbbelsõben.

Programjukban szerepel az
önkormányzati tulajdonú víz-,
csatorna- és hulladékszállítási
díjak további csökkentése. A
nyugdíjasoknak ingyenes Zalaegerszeg-kártyát biztosítanának.
Mészáros Ágnes, a 11-es választókörzet képviselõjelöltje arról beszélt, hogy hiányzik a városrészben az idõsek nappali ellátása, és a környezetszépítés is
elmaradt, vannak terek, utcák,
melyekre ráférne a felújítás.
Szólt a lakhatási támogatás fontosságáról, vagyis a közüzemidíj-hátralékkal élõk megsegítésérõl. Úgyszintén fontosnak
tartja a pályakezdõ munkanélküliek támogatását. Sajnálja, hogy
huszonéves fiatalok munkába
lépés helyett munkanélküliként
kezdik iskola után az életüket.
***

Kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett
az
MSZP
egerszegi szervezete a városban mûködõ ifjúsági szervezetekkel: meghívták a diákönkormányzat, az ifjúsági kerekasztal
képviselõit és a Zalaegerszegi
Fõiskolások Egyesületét. Mint
Major Gábor és Rétai Balázs alelnökök sajtótájékoztatójukon
elmondták, egyik szervezet sem
élt a lehetõséggel, és válaszra
sem méltatták õket.
– Elhangzott: szerették volna
megismertetni a fiatalokkal elképzeléseiket, a baloldal ifjúsági
programját a városban, és megkérdezték volna tõlük, mit szólnak hozzá, hogyan értékelik.
Major Gábor szerint ezeknek a
szervezeteknek még tanulni kell
a demokráciát. Adhattak volna a
látszatra, hogy nem kifejezetten
a jobboldalhoz kötõdnek.
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Aktuális

TISZTELET ÉS GONDOSKODÁS NEM CSUPÁN SZLOGEN

MEGÚJULT A PÓZVAI IDÕSOTTHON EGYIK TELEPHELYE
 A magyar társadalom számára az idõsek nem terhet, hanem
kincset jelentenek – hangsúlyozta Czibere Károly, az Emberi Erõforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelõs
államtitkára a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III.
számú telephelye felújításának
átadásán, Pózván.

 Az elmúlt év január elsejétõl vezeti a Zalaegerszegi Járási Hivatalt dr. Koczka Csaba. A hivatalnak a törzskarral és a szakigazgatási szervekkel együtt 182 dolgozója van. A járás 84 településébõl 72-ben tartanak állami ügyfélszolgálatot. A települési ügysegédi ügyfélfogadást évente 4500 ügyfél veszi igénybe A járási
hivatal vezetõje szerint, minél távolabb van egy település, annál
népszerûbb az ügyfélszolgálat. Az „ügyfélbarát közigazgatás” tehát nem csak egy szlogen.
V. Zs.

– AL –
Mint fogalmazott, a kormány
idõsügyi stratégiájának középpontjában az aktív és egészséges
idõs élet biztosítása áll, éppen
ezért mindent meg kell tenni,
hogy minél több életévet éljünk
meg egészségesen. Az államnak
valamilyen intézményes szolgáltatás formájában segítõ kezet kell
nyújtania azon idõsek számára is,
akik személyes gondoskodásra
szorulnak, és akiket gyermekeik
nem tudnak ellátni, mert dolgoznak. Beszélt arról, hogy fel kell
készülni a társadalom elöregedése következtében jelentkezõ igények teljesítésére a szociális ellátórendszer minden szegmensében. A kormányzat, az államtitkárság és a szakemberek együttes felelõssége a felkészülés véghezvitele, ami nem kövekrõl és újjáfestett négyzetméterekrõl, hanem az idõsekrõl kell, hogy szóljon, emelte ki. Hozzátette, egy felújításnak is csak akkor van értelme, ha az az idõseket szolgálja. A
zalaegerszegi szociális otthon
TIOP-programból támogatott 216
millió forintos rekonstrukciója ezt
példázza, amit úgy terveztek
meg, hogy rendelkezésre álljon

EZE: A VÁROS

az autonóm életvitel lehetõsége a
lakók számára.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy tisztelettel és felelõsséggel tartozunk szüleinknek,
dédszüleinknek, mert õk teremtették meg kemény munkával
azokat a feltételeket, melyek között ma élhetünk. A köszönet része a róluk való gondoskodás is,

amit kiemelt feladatának tekint a
zalaegerszegi
önkormányzat.
Olyan intézményrendszert mûködtet, ami az ellátás minden formáját felöleli. Az alpolgármester
megemlítette azt is, hogy a 2015ben mintegy 150 milliós beruházás során átalakítják volt Paisiskolát, és ide költözik az egyházi
fenntartású idõsotthon immár 50
férõhellyel.

GYÉRES-FOLKKOCSMA
A BOROSTYÁNBAN
2014. október 11. (szombat) 18.00 órától
Borostyán presszó (Zalaegerszeg, Jákum Ferenc utca 1/B)

Magyarországi és erdélyi népzene akusztikus hangszereken;
hagyományosan, szabadon.

MUZSIKÁL A GYÉRES ZENEKAR:
Ferincz Adrienn – hegedû, ének, Henczi Dávid – hegedû,
gardon, Babos Attila – három- és négyhúros brácsa,
Simon Norbert – nagybõgõ, tangóharmonika

Az este folyamán a muzsikálás mellett játékokkal,
igény szerint dal- és tánctanítással múlatjuk az idõt.

GAZDASÁGÁRÓL
 A dohányboltok koncessziós
jogát azok kapták meg, akik jó
szolgálatot tettek a Fidesznek –
fogalmazott Keresztes Csaba,
az EZE, az Együtt és a DK közös választókerületi képviselõjelöltje a volt ruhagyári ABC
elõtt tartott sajtótájékoztatón.
Bírálva az Orbán-kormány intézkedéseit arról beszélt, hogy
mindenhova saját embereiket ültetik, a dohányboltok után nemzeti
italboltokat nyitnak, s miközben rezsicsökkentésrõl beszélnek, 27
százalékra emelték az áfát, és bevezették az egykulcsos személyi
jövedelemadót.
Varju László parlamenti képviselõ, a DK pártigazgatója jelezte, a
fõvárosban és mind a 19 megyében listát állítottak, jelöltjeik száma
2500 fõ, s 128 nagyobb településen polgármesterjelöltjeik is vannak. Kitért arra, hogy az Orbánkormány a trafikmutyit nemzeti
italboltok létrehozásával akarja
folytatni, mellyel kisvállalkozások
sokaságát viszi csõdbe.
Dr. Kocsis Gyula EZE-elnök, a
választási koalíció közös polgármesterjelöltje elmondta, olyan várost szeretnének, ahol munkahelyek, lakhatási és szórakozási lehetõségek egyaránt rendelkezésre
állnak, és ahol a fiatalok megmaradnak. A helyi gazdaság erõsítését csak azon vállalkozások betelepítésével képzelik el, melyek
nem minimálbéren foglalkoztatnak.
Nagy Zoltán, a DK megyei listavezetõje a logisztikai feltételek hiányát emelte ki. Mint mondta, stadionok helyett gyorsforgalmi utakat kell építeni, hogy olyan cégek
telepedjenek le Zalaegerszegen,
ahol európai bérezés van.

ÜGYFÉLBARÁT KÖZIGAZGATÁS – 100 EZER ÜGYIRAT

POLITIKAI

HIRDETÉS

– A járás három városában mûködtetünk okmányirodát, ezek közül a zalaegerszegi 2014 márciusától emelt szintû szolgáltatást
nyújtó, mindennap reggel nyolctól
este nyolcig nyitva tartó kormányablak, ahol 256 intézhetõ ügykörben az idei év elsõ háromnegyed
évében 38 ezer ügyfél fordult meg.
A járási munkaügyi kirendeltségünkön szeptember elsejétõl bevezetésre került az ütemezett ügyfélfogadás, melynek keretében az
ügyfelek pontos idõpontra visszahívása vált lehetõvé – tájékoztat
dr. Koczka Csaba.
A járási hivatal különlegességei
között említi, hogy a 12-fõs Építésügyi és Örökségvédelmi Hivataluk
az egész megyére kiterjedõen látja el az örökségvédelmi feladatokat, így õk engedélyezték a beruházásokat a keszthelyi Festeticskastélyban, és adtak használatbavételi engedélyt az Egervári Kastély felújítására.
– A zalaegerszegi önkormányzat valamennyi fejlesztésének, beruházásának engedélyezése is a
járáshoz tartozik, most éppen a
ZTE-stadion fejlesztésérõl egyeztetünk, és korábban mi adtunk
használatbavételi engedélyt az Ûrhajós Utcai Bölcsõde fejlesztésé-

hez és a sportcsarnok korszerûsítéséhez is. A nyílt és titkos örökbefogadásokat az egész megye területén a járási gyámhivatalunk engedélyezi. A népegészségügyi intézetünk pedig a lenti járásra is kiterjedõen végzi munkáját. Külön

érdekesség még – folytatja –,
hogy az idei évben járási önkéntesekbõl megalakult a Göcsej Mentõcsoport, akik már sikeres minõsítõ települési gyakorlaton is részt
vettek az elmúlt hetekben. Árvíz
és belvíz elleni védekezés elrendelése esetén számítunk a közremûködésükre.
Dr. Koczka Csaba megemlíti
még, hogy a zalaegerszegi Kazinczy tér 4. szám alatt lévõ székhelyük, az épület külsõ oldalfalának
vakolásával, színezésével, továbbá
az épület elõtti járda térburkolásával szebbé és komfortosabbá vált.

A DÍSZ TÉRRÕL
KISS FERENC FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT

 „Ahogy a tér fokozatosan kibontakozik a teljes »pompájában«,
egyre nagyobb a nemtetszés, felháborodás a városlakók részérõl.
Senki nem érti, nem tudja, melyik építmény milyen célból épül.
Díszteret vártak fákkal, virágokkal, füves területtel, padokkal és
helyette ezt kapják” – mutatott körbe a helyszínen sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, függetlenként induló polgármesterjelölt.
Információs és gazdasági épület, valamint kávézó (terasszal)
mellett nyugdíjas- és gyermekpihenõt is kialakítanak. Ugyanakkor
teljesen ellehetetlenítik a tér körüli belvárosi vállalkozások, kereskedõk mûködését, akiknek a forgalmuk jelentõsen lecsökkent az
elmúlt hónapokban. A független
polgármesterjelölt
jelezte:
amennyiben a választásokon sikeresen szerepel, kezdeményezni fogja az itt mûködõ vállalkozá-

sok kárpótlását, úgy, hogy a beruházás idejére az iparûzési adó és
a bérleti díjak fizetésétõl tekintsen
el a város.
A belvárosi parkolást november
15-tõl ingyenessé tenné, hogy az
itt mûködõ üzletek kiesõ árbevételüket, ha nem is teljes mértékben,
de kompenzálni tudnák. Mint
mondta, a városban folyó több
mint harminc beruházással, felújítással kapcsolatban szintén rengeteg negatív észrevételt kapott.
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Közérdekû

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

 Zalaegerszeg felsõoktatási intézményei idén is részt vettek a
Kutatók éjszakája országos rendezvényen, együttmûködve a
Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal/Technológiai Centrum és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal. A TÁMOP
4.1.1/C – NyME–BGF–PTE–ZFOK–PFA–Gépészeti mechatronikai
hálózati kutatás és képzési együttmûködés c. projekt keretein belül valósult meg a közös munka.

Felülmúlva a tavalyi létszámot,
több mint 500 érdeklõdõt fogadtak a
három központi helyszínen: Infocentrum, Inkubátorház, PTE ETK
Zalaegerszegi Képzési Központja.
Nagy sikere volt a fizikai kísérleteknek a Mechatronikai Mûhelylaborban: három fordulóban mutatták be,
milyen látványos dolgokat tudnak
elõidézni egyszerû háztartási eszközök felhasználásával. Az Infocentrumban a szervezõk helyi ter-

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

mékekkel, kóstolókkal, piaci forgataggal, vetélkedõvel és táncházzal
készültek. A PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központjában teljes
egészségügyi állapotfelmérést végeztek, volt biomechanikai laborbemutató, gerinctorna, elsõsegély demonstráció, zeneiskolai koncert,
mindezt érdekfeszítõ szakmai elõadások színesítették. Az Inkubátorházban fõként az innováció, a gépek és robotok voltak a fõszereplõk.

ÉGETÉS HELYETT KOMPOSZTÁLÁS

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

OKTÓBER

15–ÁPRILIS 15.

KÖZÖTT IS!

 ZMJV Közgyûlése környezetvédelemrõl szóló, többször módosított 17/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete szerint az avarés kerti hulladék égetése április 15. és október 15. között tilos!
Október 15. után is égetéssel csak a nem komposztálható (nem
lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertõzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható. A komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék
égetését ebben az idõszakban is kizárólag szerdán és szombaton
lehet végezni. Ünnepnap égetni tilos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt utcákban az égetés egész évben szigorúan tilos! (A rendelet
elérhetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapon az önkormányzat/közgyûlés/rendeletek menüpont alatt.)

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Lehetõségek a zöldhulladék környezetbarát módon történõ
megsemmisítésére:
1. Továbbra is ingyenesen lehet csatlakozni a rendszeres
biohulladékgyûjtéshez, amelyhez a gyûjtõedényt a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. térítésmentesen biztosítja. Érdeklõdni:
a 92/900-036 telefonszámon, vagy személyesen a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Gasparich u. 26. sz. alatti telephelyén.
2. Október 6-tól az érintett városrészekben az elõzetesen meghirdetett idõpontokban elkezdõdik az õszi zöldhulladék-gyûjtési
akció, amely a kéthetente történõ, házhoz menõ zöldhulladékgyûjtési szolgáltatás idõpontjaihoz igazodik.
3. A ZALA-DEPO Kft. 360 literes komposztálóedényeket biztosít a
szerves konyhai és kerti hulladékok környezetbarát megsemmisítésére és újrahasznosítására. A komposztálóedényért egyszeri használati díjat kell fizetni. Érdeklõdni: 92/598-942 telefonszámon, vagy személyesen a ZALA DEPO Kft. Gasparich u.
26. sz. alatti telephelyén.
4. A két hulladékudvarban folyamatosan 5–5 m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú
hulladékok:
ZALAEGERSZEG-BÚSLAKPUSZTA:
Tel.: 30/491-4908
Nyitva tartás: hétfõ–szombat 7.00–15.00 óráig, vasárnap szünnap.
PARKI ÚTI HULLADÉKUDVAR (volt szennyvíztisztító területén):
Tel.: 30/239-4509
Nyitva tartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig,
hétfõ és vasárnap szünnap.

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

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ – 2014
Az IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
a ZVMKK és a TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
ÕSZI PROGRAMJAI
OKTÓBER 10. – PÉNTEK
16.30 – Gábriel József Mûvészeti Mûhely és kiállítás ünnepélyes
megnyitója
OKTÓBER 11. – SZOMBAT
16.00 – Szentmise a bozsoki kápolnánál Furján Gellért atyával
ELÉRHETÕSÉGEK:
Horváthné Csõre Ildikó: 511-927/15 mellék vagy 30/407-82-66
Herkliné Ebedli Gyöngyi: 511-926 vagy 30/237-4844
http://csacsbozsok.mindenkilapja.hu/
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Kultúra

HALOMBAN AZ ÉLET ÉRTELME

Anthon (Madák Zsuzsa). A szeptemberi becsengetés után kivonul
az osztályból, és felül egy szilvafa
tetejére. A következõ hetekben aztán onnan terjeszti nihilista gondolatait („Minden mindegy”, „Minden
csak azért kezdõdik el, hogy egyszer véget is érjen.”). Az osztálytársak – Agnes (Lupenszku Vi Ez a Semmi nem az a Semmi, ami a Végtelen történet Fantázia- dünk a fizika vagy a csillagászat vien), Sofi és Elise (Magyar Cecíországát fenyegeti, hiszen az a képzelet ereje által legyõzhetõ. Ez iránt), akkor azért egy napon min- lia), Hans és Kaj (Mihály Péter),
a Semmi sokkal inkább a nihilista és egzisztencialista filozófiákden jóra fordul, és csak lesz belõ- Henrik és Jan-Johan (Zsíros Vikból fakad. Azt mondja, nem érdemes semmit csinálni, mert nincs lünk valaki.
tor) – elõször megijednek a súlyos
értelme semminek; úgyis meghalunk. 2000-ben jelent meg Janne
Teller dán író Semmi címû ifjúsági regénye, ami a kezdeti botrányok után nemzetközi bestseller és díjnyertes mû lett.

nek nagyon is van értelme, ezért
gyûjtésbe kezdenek. A Fontos
Dolgok Halma egyre nõ. Igen ám,
de vajon kinek mi a fontos, és milyen áron tud megválni tõle? Mennyire ismerjük a magunk értékeit,
és mások gyenge pontjait, mennyire „bontható le” a saját identitásunk és a másik személyisége?
Kegyetlen játék indul el a színpadon; a kezdeti „hát ez jó ötlet”érzés fokozatosan eltorzul; elõbb
csínyek, majd brutalitások követik
egymást, csakhogy
egyre fontosabb
dolgok kerüljenek a
Halomra. A Halomra, mely afféle dadaista mûalkotássá
kerekedik, s még
egy neves múzeum
is ajánlatot tesz rá.
A diákok büszkék,
és hiszik: megtalálták az élet értelmét.
A (láthatatlan, csak
a gyerekek elbeszéléseibõl ismert,
és csak saját gondjaikkal foglalkozó)
szülõk is megnyugszanak. A „csínyt”
megbocsátják, gyerekük híres celeb
Na, ennek a szemléletnek mu- szavaktól. Aztán úgy döntenek, lett, mindegy, milyen áron.
tat be egy óriásit az egyik dán kis- hogy bebizonyítják Pierre-nek,
De el lehet-e adni az igazán
város nyolcadikos tanulója, Pierre igenis vannak fontos dolgok, amik- fontos dolgokat? Pénzzé váltható-e

A SEMMI A TANTERMI DESZKÁN

– pánczélPetra –
A könyv magyarul is megjelent,
majd Gimesi Dórának köszönhetõen elkészült színpadi (ráadásul
bábszínházi) adaptációja is. A Hevesi Sándor Színház Tantermi
deszkájára Madák Zsuzsanna dramaturg dolgozta át a mûvet, megtartva annak filozófiai és társadalomkritikai alapvetéseit. Persze oly
módon, hogy közben hatásos és
több szempontból értelmezhetõ,
(nemcsak) diákoknak szóló elõadás született. A Semmi interaktív
színházi játék premierjére a közelmúltban került sor a teátrum próbatermében.
Valóban nemcsak fiataloknak
szól ez a mû, hiszen a darab egyik

alapvetõ kérdésével (van-e értelme bárminek is?), rosszabb pillanataiban akárki szembetalálkozhat. Igaz persze, hogy az élet értelmének feszegetése fokozottan
jellemzõ az identitáskeresõ tinédzserkorra. Annál is inkább, mert a
felnõttek ekkor már elvárják, hogy
tudjuk, mik leszünk, ha nagyok leszünk, vagy legalábbis, hogy milyen irányba szeretnénk tanulmányainkat folytatni. Az identitásunk,
én-képünk és mások észlelése
azonban még képlékeny. Ráadásul folyamatosan ott van a tagadás
és lázadás érzete/vágya, de azért
közben hisszük: ha szépen
tesszük a dolgunk (tanulunk, zenélünk, verseket írunk vagy épp
templomba járunk, netán érdeklõ-

mindaz, amit az élet értelmének
nevezünk? Pierre Anthon szembesíti ezzel egykori osztálytársait,
elõidézve a drámai végkifejletet,
mely után minden porrá (vagy képletesen sírhalommá) lesz.
Az elõadás egyik izgalma abban rejlik, hogy a szereplõk egyszerre jelennek meg elõttünk húsvér emberként és bábként (vagyis
babaként). A megkettõzés nem
véletlen; hiszen az elõbbi a lelki,
míg utóbbi a fizikai megaláztatás
és fájdalom megjelenítésére szolgál. Na, meg arra is, hogy az elõadás legelején a bevonuló diákok
„elõítéleteket” gyárthassanak a
szereplõkrõl, a babák öltözéke és
hajviselete alapján. Mert ugye
ilyenek vagyunk? (És ha tévedünk, beismerjük?) Madák Zsuzsa kiváló moderátori érzékkel
vonja be a nézõket a kalandba, a
megfelelõ pillanatokban állítva
meg a történet menetét egy kis interaktív játékhoz. A hatás nem
marad el: néha csönd és döbbent
arcok, néha zavarba ejtõ pillanatok, majd szerepcserék és viták
mentén halad a beavató színházi
elõadás.
Még jó, hogy a végén egy közös „graffitizés” és fotózkodás feloldja a drámai utóhatást; mert
azért ez a bizonyos Semmi eléggé
el tud uralkodni rajtunk, ha nem
vagyunk elég óvatosak.

A FÉNY ÉS ÁRNYÉK SZOBRÁSZA AZ ÚJRAKEZDÉST ÜNNEPELTÉK
KÖTET ZALA GYÖRGY PÁLYÁJÁRÓL ÉS MÛVÉSZETÉRÕL

 Olyan nagy fény és olyan nagy árnyék vetül Zala György munkásságára és személyiségére, amit érdemes volt a kötet címében
is megjeleníteni – fogalmazott Szatmári Gizella, a Zala György
(1858–1937) életmûvét feldolgozó monográfia szerzõje a Göcseji
Múzeumban tartott elmúlt heti könyvbemutatón.
– A. L. –
Dr. Kostyál László mûvészettörténész ajánlotta elsõként figyelembe a Vitrin Mûvészeti Kiadó gondozásában megjelent, Fény és árnyék címû kötetet, kitérve Zala
György pályájára. Kiemelte, hogy
az Alsólendván született alkotó
1883-ban, még a müncheni képzõmûvészeti akadémiai tartózkodása
alatt, magyarosította nevét Mayerrõl Zalára. Így vált ismertebbé az
akkori Zala megyében, kultuszának
ápolását, többek között szülõvárosában, azóta is az erõteljesség jellemzi. Példaként említette a lendvai
várban berendezett Zala Györgyemlékszobát, valamint Borbás
György zalaegerszegi mûvésztanár
1999-ben megjelent A millennium
szobrásza címû kötetét.
– Most pedig végre valahára
megszületett az a szakszerû monográfia, mellyel Szatmári Gizella budapesti mûvészettörténész, a Nemzeti Galéria fõmunkatársa nagy
adósságot törlesztett, hiszen a zalai kisvárosból induló mûvésznek
óriási szerepe volt abban, hogy a
19. századi magyar szobrászat
európai rangra emelkedhetett. Az
aradi Szabadság-szobor, a budavári Honvédemlékmû, az Andrássy
Gyula lovas szobra, és a fõ mûve,
a Millenniumi emlékmû, mind olyan
alkotása, melyek a nemzeti emlékezet vizuális toposzai – hangsúlyozta dr. Kostyál László.
Szatmári Gizella a Fény és ár-

nyék címmel kapcsolatban kifejtette, a korábban ünnepelt szobrászmûvészt az 1937-es temetésekor
még megtisztelte a kulturális kormányzat, de ’39-ben már nem szerveztek neki emlékkiállítást. 1945
után megszûnt a kultúrpolitika érdeklõdése iránta részben az aradi

és Millenniumi emlékmû miatt. Talán emiatt még ma is kevesen tudják, hogy Zala György a Millenniumi emlékmû alkotója a megbízást
Wekerle Sándor miniszterelnöktõl
kapta.
A szerzõ beszélt arról is, hogy
kevés dokumentumot tudott összegyûjteni Zala György magánéletérõl. Így nem derülhetett fény
arra, hogy esetlegesen fûzte-e valamilyen kapcsolat egy zalai hölgyhöz. Ez a mendemonda annak
kapcsán merült fel, hogy Zala megye hölgyei 1902-ben saját készítésû hímzett kárpitot ajándékoztak
neki, amit jelenleg a Göcseji Múzeum õriz.
Péntek Imre költõ, a Pannon
Tükör fõszerkesztõje, a monográfia szerkesztõje úgy vélekedett,
sok talány övezi még Zala György
pályáját, többek között az, miért
nem kapott megrendelést a korabeli Zala megyétõl, vagy miért nem
készített kisplasztikákat. Bírálta,
hogy Budapest arculatát jelentõs
mértékben formáló Zala Györgynek nincs állandó kiállítása a fõvárosban.

BEKÖSZÖNTÖTT A ZSIDÓ ÚJÉV

 A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség az elmúlt héten ünnepelte a zsidó újévet, a ros
hásáná-t, mellyel kezdetét vette
az 5775. zsinagógai esztendõ.
Az ünnep az ember teremtésének évfordulója, hiszen a Talmud szerint Isten 5775 évvel
ezelõtt ezen a napon teremtette
meg az embert, hat nappal a világ teremtése után.
– AL –
Siklósi Vilmos elnök felolvasta
mások mellett Heisler András, a
Mazsihisz elnökének a zsidó újév
alkalmából írt levelét, aki a
holokauszt hetvenedik évfordulója kapcsán úgy fogalmazott, „talán az utolsó olyan kerek évszámról van szó, amikor a szemtanúk,
a holokauszttúlélõk még közöttünk vannak. Közösségünket
rendkívüli felelõsség terheli, hogy
az emlékezés méltó, a történelmi
visszatekintés hiteles legyen”. Az
elnök levelében többek között kitért a szervezeti megújulás fontosságára: „meg kell õrizni a
Mazsihisz erejét és egységét,

kell kérnie, akiket nem bántott
meg.
Az ünnepen újévi barheszt fogyasztottak mézzel ízesítve. A tejmentes fonott kalács mákkal van
megszórva, ami azt jelképezi, annyi
szellemi és anyagi boldogság érje
õket, ahány mákszem található rajta. Ezzel kívántak boldog új esztendõt maguknak, megerõsítve Heisler
András által megírt jókívánságot,
miszerint „Közép-Kelet-Európa legnagyobb diaszpórájának tagjaiként
kérjük majd együtt arra a Teremtõt,
hogy adassék béke Izraelnek, s a
beköszöntõ 5775. zsinagógai esztendõre a Mindenható írja be mindhelyett az újságírói pályát válasz- nyájunk nevét az Élet Könyvébe”.
totta. A Népszavában kezdett, s
közben a fiókban is gyûltek a leírt
gondolatai, melyek lassan kitettek
egy félregényt, s innét indult a
könyvírás. Mûveit felkérésre írta, s
a témából adódóan nem mindig
egyértelmû azok befejezése. Párkeresési problémákkal mind a magazinszerkesztés, mind saját baráti köre kapcsán is találkozik,
ezek az egyedül vagy gyerekekkel
megélt szituációk, melyek az élet
fordulópontjai, nem maradnak ki a
történeteibõl. Azért sem, mert célközönségének a nõket tartja, s
mint a találkozón megjelentek
életkora mutatta, középiskolástól
nyugdíjas hölgyekig terjed az érdeklõdõk köre. Ironikus alkatnak
vallja magát, s ezt a könyveiben
egy-egy szereplõn keresztül fejezi
ki. Férfialakjait nem macsósra, hanem „szelídebbre” formálja, tette
hozzá.
Regényein kívül Papp Diána
még a szerkesztõségi munka
életi problémákkal, melyeket egyKérdésekre válaszolva el- szépségeit-nehézségeit, váratlanre tudatosabban beleír a regé- mondta, német–magyar szakos ságait osztotta meg a hallgatónyekbe.
tanárként diplomázott, de tanítás sággal.

SZELÍD FÉRFIALAKOK
ÚJSÁGÍRÓ ÉS ÍRÓ IS EGYSZERRE
 Papp Diánával, a Nõk Lapja
magazin vezetõ szerkesztõjével, ez idáig négykötetes íróval
találkozhattak az olvasók a
ZVMKK könyvtárában rendezett
találkozón. A beszélgetést
Czirákyné Tóth Edit könyvtáros
moderálta.
– b. k. –
A fiatal szerzõ két év alatt alkotta négy regényét, s elárulta,
néhány hét alatt leadási határidõhöz ér legújabb írása. Mûveiben
(Szerdán habcsók, Bodza Bisztró,
Kerek Perec, Téli fagyi), fõként a
30-as, 40-es korosztályú, pörgõ
életet élõ, s magánéleti krízisen
átment nõket jeleníti meg. Munkájából adódóan állandóan szembesül társadalmi, szociális, magán-

mert csak így lehet hatékony érdekképviseletet ellátni, a magyarországi zsidóság érdekében hitelesen megjelenni”.
Siklósi Vilmos a hagyományról
elmondta, a ros hásáná, a zsidó
újév egyben az újrakezdés ünnepe is. Ezen a napon kinyílik három
könyv, az Élet, a Halál és a Köztesek könyve, melyek közül valamelyikbe be vannak írva. A zsidó embernek ilyenkor tíz napja van,
hogy „átimádkozza” magát az élet
könyvébe, ha nem oda lett beírva.
Ekkor még azoktól is bocsánatot
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ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ,
KIZÁRÓLAG LAKOSSÁG RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
 Az õszi zöldhulladék-gyûjtési akció a 2013. évivel azonos módon kerül megtartásra. A gyûjtés a kéthetente történõ, házhoz menõ zöldhulladék-gyûjtési szolgáltatás idõpontjaihoz fog
igazodni. Tehát a városnak csak azon területein valósul meg a zöldhulladék-gyûjtési akció,
ahol a rendszeres, kéthetente történõ biohulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel rendelkezõk, az itt meghirdetett napon az edény mellé kihelyezhetik
a szennyezõdés- és idegenanyagoktól mentes plusz zöldhulladékaikat.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel nem rendelkezõk, az itt meghirdetett napon reggel 6 óráig szintén kihelyezhetik zöldhulladékaikat az úttest közelébe.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes) biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk!
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk
ki, és kerülnek térítésmentesen elszállításra.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
igénylésére, érdeklõdni a Zala-Depo Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található kettõ hulladékudvarban folyamatosan 5–5 m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás
szárú hulladékok:
Zalaegerszeg-Buslakpuszta: Tel.: 30/491-4908 Nyitva tartás: hétfõ–szombat 7.00–15.00 óráig, vasárnap szünnap.
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 nyitva tartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
GYÛJTÉSI NAPOK
OKTÓBER 20. HÉTFÕ:
• Páterdomb + Belváros keleti részébõl Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része,
Kinizsi u. belvárosi része
OKTÓBER 21. KEDD:
• Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy és a
Mátyás Király utca, ennek az utcának a konkrét gyûjtése késõbb lesz)
• Csács (hegyi rész nélkül)
• Bozsok (hegyi rész nélkül)
NOVEMBER 3. HÉTFÕ:
• Belváros nyugati része (Rákóczi u. a Falumúzeum utcáig, a Platán sor páratlan oldala, az Arany
János utca és az általa határolt terület),
• Kaszaháza, Gólyadomb,
• Neszele,
• Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona, Diófa, Vasvári Pál és Hajnóczy utcák
NOVEMBER 4. KEDD:
• Zrínyi u. környéke (a Mátyás király és Alsójánkahegyi utcák, valamint a Bartók Béla, Szállítók és a
Zrínyi u. által határolt terület)
• Pózva,
• Nekeresd,
• Belváros keleti része: (Arany János utca és a tõle keletre fekvõ utcák, Göcseji útról északra és a
Zala folyótól délre esõ terület, kivéve a Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része, ezeket lásd október 20-án.)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT, MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNÕ ELLÁTÁSÁRA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján nyilvános pályázatot ír ki Zalaegerszeg megyei jogú város
közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására.
Kapcsolattartó:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. 203. iroda
Cseke Tibor osztályvezetõ
Tel.: 92/502-126, Fax.: 92/502-119 • E-mail: cseket@ph.zalaegerszeg.hu
Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Zalaegerszeg
megyei jogú város vonatkozásában; menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása.
A szerzõdés idõtartama:
Kiíró a szerzõdést 2015. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig köti.
A pályázók köre:
A pályázat nyílt, a pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyû szolgáltatók, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyû szolgáltató a
pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbuszközlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételt követõ 61. nap.
Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap vagy ünnepnap, akkor az ezt követõ elsõ munkanap 10.00 óra.
Az eredményhirdetés tervezett legkésõbbi idõpontja:
A szerzõdéskötés tervezett ideje:

Elbírálás módja és szempontja:
Az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor szerzõdéskötésre.
A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
Átvehetõ a Hivatalos Értesítõben való közzétételt követõen minden munkanap 9.00 és 16.00 óra
(pénteken 9.00 és 13.30 óra) között, a pályázat leadásának a napján 10.00 óráig.
A pályázati kiírás ára: 50.000 Ft + áfa. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való
részvételnek.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiíró 11749008-15432704 számú
számlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át a kapcsolattartó címén.
A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított három munkanapon
belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megfizetését a pályázó igazolja. A
megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván
pályázatot leadni, elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.

2014. NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.
október hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2014.
2014.
2014.
2014.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2014. évben
is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak
Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan
gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:
„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra mecénása” díj
A „Zalaegerszegért” díj odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.
„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a
város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei, melyet részletes indoklással
2014. október 30. napjáig beérkezõleg kell megküldeni a város polgármesterének. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.)
A „Zalaegerszeg Innovációs Díja” odaítélésének feltételeirõl:
A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek, vagy szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.
A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
A javaslatot indokolással ellátva 2014. október 30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének.
A „Kultúra mecénása” díj odaítélésének feltételeirõl:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra mecénása díj”-at adományozhatja olyan magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása” díjat elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva 2014. október 30. napjáig beérkezõleg kell a város polgármesterének eljuttatni.
A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek
felsorolása a www.zalaegerszeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

2014. december 29. 09.00 óra
2014. december 29. 10.00 óra

SZEDÉS

IDEJE

10.
10.
10.
10.

13.
14.
15.
16.

13–17
13–17
13–17
13–17

óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

13–17 óra
7–14 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
7–14 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

13–15 óra
7–14 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2014. 10. 10.

9.30–12 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

13–17 óra
7–14 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
7–14 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

7–14 óra
13–17 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

7–14 óra
13–17 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
13–17 óra

Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK.

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

13–17 óra
13–17 óra

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

9–15 óra
9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Páterdombi-iskola

Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola

PÓTBESZEDÉS: 2014. OKTÓBER 20. 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!
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Sport

A KAPITÁNY ÓVATOS JOBB EREDMÉNYT REMÉLNEK EK-GYÕZTES A ZTK FMVAS
MIRE LESZ KÉPES EZ A ZTE KK? MARAD A KEMÉNY VÉDEKEZÉS ÉS A GYORS JÁTÉK

 Az elmúlt idényben a Nyíregyháza elleni osztályozót követõen
maradt bent az NB I A-csoportjában a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. A gyenge szezon után alaposan átalakult az
együttes játékoskerete. A felkészülési mérkõzéseken jól teljesítettek az egerszegiek, a sérülések viszont nem kerülték el a csapatot. A szezon elõtt Gáspár Dávid csapatkapitány óvatosan fogalmaz a célokat, a terveket illetõen.

 A ZTE nõi kosárlabdacsapata alapos változáson esett át a
nyár során. A lányok a felkészülési mérkõzések során is biztatóan teljesítettek, megnyerték a Göcsej Kupát is, ami mindenképpen a bravúr kategóriájába tartozik. Akkor is, ha a Sopron, a
Gyõr és a PEAC Pécs csapatából több légiós hiányzott. A ZTEnél új csapatkapitány van, Horváth Zsófia elõször tölti be a pozíciót.

– Milyen lesz az idei csapatunk?
Még nehéz megbecsülni, nem láttuk
az ellenfeleket. Többségüknél nagy
változások történtek, akárcsak nálunk – vélekedett Gáspár Dávid. – A
sajtóból tájékozódtam, hogy ellenfeleink milyen erõsségûek lehetnek.
Nehéz megítélni az esélyeket. Tavaly is jól kezdtünk, az elsõ hatba jósoltak minket, aztán osztályozó lett a
vége.
– Idén a szakmai stáb a legjobb nyolc közé várja a
csapatot…
– Reálisabbnak tûnik a 8–11. helyezés, de remélem, jó szerepléssel
túlteljesítjük. Az viszont zavar, hogy
sokan sérültek a csapatban. Nem
tudni, ki gyógyul fel a bajnoki rajtra.
Óriási érvágás a keretben bármelyik
játékos sérülése. Nem akarom az
idei társaságot összehasonlítani a
tavalyival. Nyilván csak jobbak lehetünk az akkori eredményünknél, azt
nem lesz nehéz túlszárnyalni. Egy
biztos, a légiósok, a magyar útlevéllel rendelkezõ külföldiek, és mi magyarok keményen dolgozunk. A csapategység minden bizonnyal jellemzõ lesz ránk.
– Idén is gyorsan kialakult a
játékoskeret, de az említett sérülések
nyilván
zavarták
a
munkát…
– Természetesen jó, hogy hamar
kialakult a keret, és együtt készülhetett. A sérülések viszont gátolták a
munkát, hogy a bajnoki rajtra minden a helyére kerüljön. Egy edzõ ré-

– Mire leszünk képesek az idény során? Nehéz megjósolni, az elõjelek biztatóak, de még
nem tippelnék – vélekedett Horváth Zsófia. –
Az edzõmérkõzéseken
is lehetett látni, gyors,
agresszív kosárlabdát
játszunk majd az új bajnokságban is. A felkészülési mérkõzések megmutatták, hogy ezzel
a harcmodorral bármelyik csapat
méltó ellenfelei lehetünk.
– A külsõ szemlélõ számára
úgy tûnik, gyorsan megismerték egymást az új játékosokkal,
csapattá értek…
– Igaz, sokan távoztak, de egy
mag azért maradt. Darida Csilla
már tavaly bemutatkozott nálunk,
számára nem volt teljesen ismeretlen a ZTE. Az új játékosok igyekeznek felvenni a ritmust, a Bcsoportból érkezõk is. Minden
még nem került a helyére, azonban az edzõmérkõzések is mutatják, jó irányba haladunk.
– Továbbra is a kemény védekezésbõl induló gyors támadásvezetés jellemzi majd a ZTE
játékát?
– Az említett harcmodor fekszik
a csapatnak. A kemény védekezésbõl indulva gyors, ritmusos kosárlabdára épül játékunk, ebbõl
akarunk minél eredményesebbek
lenni. Igazából a keretben nincsen
klasszikus center, így nincsen sok

szérõl szerintem elvárás, hogy minél
elõbb kialakuljon a játékoskeret.
– A ZTE-nek a csapategységben lehet az ereje, mivel nincsen
kiemelkedõ légiós a keretben…
– Nem tudom, négy-öt edzõmeccs alapján lehet-e ilyesmit kijelenteni. Kiugró teljesítményre lesz-e
képes egy légiós, vagy sem, ennyi
idõ alatt nem lehet eldönteni. Légiós
irányítónk a Göcsej Kupán a Körmend ellen kiváló statisztikai mutatót
produkált. Megítélésem szerint ilyen
gyorsan nem lehet egy csapatról véleményt formálni, és egy játékosról
sem. A bajnokság megadja rá a választ, hol a helyünk.
– Az edzõmérkõzéseket elnézve marad a tavalyi harcmodor a
ZTE-nél, a letámadás és a gyors
támadások vezetése?
– A tavalyi keret itt maradt tagjai
tisztában vagyunk edzõnk elvárásaival. Az új játékosokat a szakvezetés
nyilván úgy választotta ki, hogy
megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak.
– Mi várható a nyitányon a
ZTE-tõl az alaposan átalakult
Nyíregyháza ellen?
– Tény, hogy három jó légiós érkezik hozzájuk. Nem tudom viszont,
nálunk mennyire épülnek fel a sérültek. Idegenben játszani nem könnyû
feladat, ha összevetjük a többi csapattal, hogy nehezen álltak össze,
akkor lehet esélyünk a gyõzelemre.
Nyerni is szeretnénk, de ez egyáltalán nem lesz könnyû feladat.

POLITIKAI

választási lehetõségünk.
Az új igazolásokkal tovább gyorsult a játékunk, ami szintén jól jön
ebben a helyzetben.
– A pozíciós játékot
is igyekeznek megoldani?
– Természetesen, de
hangsúlyozom, támadásban a gyors játékra törekszünk. Igyekszünk, hogy minél kevesebbet kelljen felállt védelem ellen játszanunk.
– Volt már csapatkapitány
valamelyik együttesnél, ahol játszott?
– Utánpótláscsapatnál már voltam, felnõttnél még nem.
– Megválasztották, vagy kinevezték?
– Maradjon a mi titkunk.
– Mit vár öntõl a vezetõedzõ?
Hogy összefogja csapatot, kapcsolat legyen a játékosok és
közte, valamint a vezetés között?
– Igyekszem az elvárásoknak
megfelelni, a legjobb tudásom
szerint ellátni a feladatomat. Az
elején biztosan elkövetek majd hibákat, de mindig a legjobbra törekszem.
– Kicsit korai kérdés. Hová
érhet a bajnokság végén a ZTE?
– A tavalyinál jobb szereplést
várok a csapattól. Jó lenne idén
egy szerencsés sorsolással a Magyar Kupában ismét négyes döntõt játszani.
HIRDETÉS

A ZTE ZÁÉV A 8. HELYEN ZÁRT

 Horvátországban, Varasdon rendezték meg a nõi és férfi tekecsapatok Európa-kupáját. A férfiaknál 14, a nõknél 10 csapat indult. Az egerszegi színeket a ZTE ZÁÉV nõi és a ZTK FMVas férficsapata képviselte.
A csapatok elõbb három napon
át dobtak, közülük a legjobb négy
összfát elérõ együttes került a döntõbe. A ZTE ZÁÉV együttesében
többen is gyengén teljesíttek a hattagú csapatból, mindössze Csurgai
Anita és Szabó Márta teljesített jó átlagot, ami kevés volt a négyes döntõbe kerüléshez. A ZTE ZÁÉV végül
3194 fával a 8. helyen zárt. (Egyénileg Csurgai Anita 584, Szabó Márta
568, Horváth Katalin 517, Baracsi
Ágnes 516, Gál Henrietta 512 és
Airizer Emese 497 fát teljesített).
A férfiak már sokkal jobban szerepeltek az elõcsatározások során.
Végig egyenletes teljesítményt
nyújtva másodikként jutottak a négyes döntõbe. A megyeszékhelyi
csapatból hárman is elérték a 600
fás határ, ami sokat ért a 14 csapatos mezõnyben. Egyéni teljesítmények: Fehér Zoltán 610, Farkas
Sándor 610, Fehér László 600,
Nemes Attila 598, Járfás Szilárd
585 és Kozma Károly 573 fa.
Az elõdöntõben remekül játszott a ZTK FMVas. A zalaiak
nagyszerû formában dobtak és fölényes gyõzelmet arattak. A csapat legjobbjának Kozma Károly bizonyult 635 fával. A mérkõzés már
az elsõ három pár után a román
csapatnak mindössze egy becsületpontra futotta erejébõl.

ZTK FMVas–CFR Olimpia
ABC lasi 7:1 (3616-3554)
Az aranyéremért a szlovén KK
Triglav Kranj várt a zalaiakra. A
két hasonló tudású csapat nagy
mérkõzést játszott egymással.
Úgy nézett ki, hogy az elsõ kör
után ismét eldõlhet a találkozó,
Kozma Károly nagy csatában kikapott ellenfelétõl, így azonban
nyílt maradt a mérkõzés. A ZTK
2:1 vezetett az elsõ kör után és a
faelõnye sem volt kevés. A szlovénok a második körre belehúztak, fokozatosan dolgozták le hátrányt. A találkozó hõse Nemes Attila, a ZTK válogatott tekézõje
volt. Begyûjtötte csapata számára
a fontos meccspontot, és a tarolás hajrájában két kilencest dobott.
ZTK FMVas–KK Triglav Kranj
5:3 (3583-3565)
Eredmények, elöl az egerszegiek: Kozma (610 fa)–Gostincar
(607 fa), 0:1 (a belsõ szettpontok
alapján nyert a szlovén), Fehér Z.
(625)–Luzan (597), 1:1, Farkas S.
(594)–Prosen (556), 2:1, Nemes
(609)–Subocan (576), 3:1, Járfás
Sz. (Fehér L) (580)–Blaz (603), 3:2,
Pintér (565)–Bajzelj (624), 3:3.
A több ütött fáért járó 2 pontot a
ZTK FMVas kapta, így alakult ki az
5:3-as végeredmény.

HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
Aqvital Csákvár–ZTE FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Csákvár.
Videoton–ZTE FC 0-1 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Székesfehérvár.
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Hirdetés

NÕTT A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVÕK.-SZÁMA
FOLYAMATOS FEJLÕDÉS A VOKSH KFT

 Megalakulásának 25. évfordulóját jövõre ünneplõ VOKSH Oktatási Kft. az elmúlt idõszakban a szépszámú konkurencia ellenére a közlekedési szakemberképzés egyik meghatározó szereplõjévé nõtte ki magát nemcsak Zalaegerszegen, hanem a
megyében is. Most sincs oka panaszra társaságnak, az idei évben idáig még többen vették igénybe szolgáltatásaikat, mint
korábban. Szolgáltatásaikról, tevékenységükrõl beszélgettünk
zalaegerszegi központjukban a társaság vezetõivel.
– 2014. szeptember 10. fontos határidõ volt, eddig az idõpontig minden tehergépkocsi- és
autóbusz-vezetõnek meg kellett
szereznie a GKI-igazolványt, ami
azt eredményezte, hogy jelentõsen nõtt erre a szakemberképzésre jelentkezõk száma –
mondta Kovács Attila oktatásvezetõ. – Ezenkívül többen vettek
részt az OKJ emelõgép-kezelõ
szakképesítést nyújtó, valamint
az egyes gépcsoportokra vonatkozó hatósági jogosítvány megszerzésére irányuló képzésünkben is.
– A szigorodó ellenõrzések
számos vállalkozót arra kényszerítettek, hogy megszerezzék
az ADR veszélyes áruk fuvarozásával, kezelésével kapcsolatos képesítéseket, azaz jelentõsen nõtt az ilyen képzéseinkben
részt vevõk száma is – vette át a
szót Kontler Károly iskolavezetõ.
– A gépkezelõk hatósági jogosítványa 2015. december 31-ig érvényes, és sokan gondolták úgy,
hogy már idén érdemes azt megújítani. A közlekedési vállalkozóknak tíz év után kötelezõ a továbbképzés, mi felkészültek vagyunk az oktatásukra, vizsgáztatásukra is. Ugyanakkor viszont
azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben iratkoznak be a sze-

mélygépkocsi-, a tehergépjármûés autóbusz-vezetõi tanfolyamainkra, pedig az ilyen jogosítványokkal rendelkezõkre megítélé-

NÉL

jármûparkunkat, oktatástechnikai
eszközeinket és oktatási tevékenységünk színvonalát. Az
OKJ-s képzésekhez felnõttképzési akkreditációval rendelkezünk. Teljes körû szolgáltatást tudunk nyújtani Zalaegerszegen és
Nagykanizsán, hat fõállású és
közel húsz, velünk szerzõdéses
jogviszonyban álló, komoly felkészültségû szakember magas
szinten képes megfelelni az elvárásoknak.

Kontler Károly iskolavezetõ, Horváth-Benkõ Szilvia ügyfélszolgálati munkatárs, Kiss Ferenc ügyvezetõ, Nagy Annamária
ügyfélszolgálati munkatárs, Kovács Attila oktatásvezetõ (balról
jobbra).
sünk szerint, a hirdetéseket is figyelve, egyre nagyobb szükség
van.
– Társaságunk jövõre ünnepelheti fennállásának negyedévszázados jubileumát, de hogy
idáig eljutottunk, ahhoz nem kevés odafigyelés, nagyon sok
munka kellett – mondja Kiss Ferenc ügyvezetõ. – Folyamatosan
fejlesztettük létesítményeinket,

Kiss Ferenc ügyvezetõ végezetül elmondja, hogy várják a jelentkezéseket az októberben induló
GKI, gépkezelõi, az ADR- és vállalkozói tanfolyamaikra. Folyamatosan indítják az A, B,
C, D, E, B+E
kategóriás képzéseiket is.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb október 9-én (csütörtök) 15.00 óra
október 16-án (csütörtök) 15.00 óra
VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

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

KERES

cipõboltba!
Mindig aktuális sporthírekkel,
információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu

18-tól 50-es méretig!

– bútor összeszerelésben jártas,
– barkácsoláshoz kedvet érzõ
eladót.
ELÕNY:
– német–orosz nyelvtudás,
– zalaegerszegi lakcím.
JELENTKEZÉS:
– fényképes önéletrajz leadásával
az üzletben személyesen (8900
Zalaegerszeg, Sport u. 2.).
– E-mailban:
zalaegerszeg@
salvo.hu
Bérezés megegyezés szerint.

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!

