
Bontási engedélyt kért a ru-
hagyár tulajdonosa a Platán so-
ron 2003 óta üresen álló egyko-
ri gyárépületre. Információink
szerint tavasszal történt egy
helyszíni bejárás, melyen a pol-
gármesteri hivatal munkatársai,
a tulajdonos és szakhatóságok
is jelen voltak.

– pet –

A terepszemle során több hiá-
nyosságot is megállapított a bi-
zottság. A ruhagyárhoz kapcsoló-
dó hatósági ügyek a Zalaegersze-
gi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályához ke-
rültek. A tulajdonos ide nyújtotta
be néhány hete a bontási kérel-
met is.

Lapunk úgy tudja, hogy a tava-
szi bejárást követõen az építés-
ügyi osztály jókarbantartási kötele-
zettséget írt elõ a tulajdonosnak.

Többek között le kellett volna zár-
nia az épületet, megakadályozva
ezzel a bejutást, ezenkívül több
helyen javításokat kellett volna vé-
geznie magán az épületen és a
kerítésen is. Minderre hatvanna-
pos határidõt kapott, ám még en-

nek lejárta elõtt benyújtotta a járá-
si hivatalhoz a bontási szándékról
szóló dokumentumot.

A bontási eljárással kapcsolat-
ban megkerestük dr. Koczka Csa-
bát, a járási hivatal vezetõjét.

(Folytatás a 4. oldalon.)

– pet –

A kitûnõ minõsítésrõl, valamint
néhány aktuális, idegenforgalmat
érintõ kérdésrõl Balaicz Zoltán pol-
gármester és Pereszteginé Szabó
Júlia, a zalaegerszegi Tourinform-
iroda vezetõje tartott sajtótájékoz-
tatót. A polgármester elmondta: a
város a helyi gazdaság fejlesztése
mellett mindig odafigyelt a turiz-
musban rejlõ lehetõségekre is,

ezért is hozták létre 1998-ban a
Tourinform-irodát, melynek azóta is
az önkormányzat a fenntartója. A
szakmai irányítást végzõ Magyar
Turizmus Zrt. közel 130 ilyen iroda
mûködését koordinálja, ezért külön
öröm, hogy ebben a mezõnyben a
zalaegerszegi iroda tíz éve száz-
százalékosan tud teljesíteni.  Kö-
szönet illeti ezért a Tourinform-iro-
da helyi vezetõjét, és a kollégákat.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– V. Zs. –

Õszintének kell lenni, folytatta,
amikor városfejlesztésrõl beszél-
getünk. Egy nagybefektetõ olyan
országot, várost választ, amelyik-
hez közel van az autópálya, repü-
lõtér, van elegendõ szakképzett
munkaerõ, ahol megfelelõ állami
támogatást kaphat, ahol számára
megfelelõ kulturális és oktatási

helyzet van. Egyszóval a beruhá-
zása hatékony. Nem véletlen, hogy
az elmúlt évtizedekben – pártpoliti-
kától függetlenül – nem sikerült
ilyen befektetõt a zalai megyeszék-
helyre hozni. A polgármester úgy
gondolja, apró lépésekkel is lehet
célokat elérni. Említette a kétszer
kétpályás gyorsforgalmi út megva-
lósítását, a város szempontjából
fontos M9-es megépítését. A kor-

mány és az önkormányzat közötti
megállapodást a következõ évek
fejlesztéseit meghatározó prog-
ramnak tekinti. Ezek közül Balaicz
Zoltán kiemelte az uszoda- és
strandfejlesztést, megemlítve, hogy
a július végén átadásra kerülõ fej-
lesztésnek (bébimedence, napo-
zásra és sportolásra alkalmas terü-
let) illeszkedniük kell a 2,5 milliárd
forintos nagyberuházáshoz.

A beszélgetés során szóba ke-
rült a volt Zóna étterem, melyet
elõször 2007-ben 110 millióért
árult az önkormányzat, majd 2009-
ben 90 millió forintért, utoljára már
50 millióért értékesítették volna,
de vevõ nem jelentkezett. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

„Le kell számolni egy álommal, egy hamis képpel, azzal kapcso-
latban, hogy Zalaegerszegen megjelenik egy külföldi nagybefektetõ,
és több ezer munkahelyet hoz létre. A városnak jelen pillanatban
nincs erre esélye, részben azért, mert számos feltétel hiányzik eh-
hez – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester a Lokálpatrióta Klub-
ban tartott beszélgetésen, melyen közel száz érdeklõdõ jelent meg,
és ahol sok-sok kérdésre kellett válaszolnia a polgármesternek. 

A HAMIS KÉPTÕL A REÁLIS CÉLOKIG
SZÁMOS FELTÉTEL HIÁNYZIK – A BALATON SZÁLLÓ IS VEVÕRE VÁR

– MARAD A FISCHER-KÚT A HELYÉN
– BALAICZ ZOLTÁNNAL A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

– A. L. –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta, az
ökováros kialakításának szándé-
kát több pályázat is segítette a
közelmúltban. A város több intéz-
ményében már kicserélték a nyí-
lászárókat, valamint fûtéskorsze-
rûsítést hajtottak végre. Újabb há-
rom intézményben valósíthatnak
meg hasonló beruházást, ha ked-

vezõen bírálják el KEOP-pályáza-
taikat. 

Amíg ez kiderül, addig a város-
háza zöldítésén van a sor. Ezúttal
a nap energiáját fogják be a hiva-
tal épületeinek részbeni villamos-
energia-ellátásához. Ezt segíti elõ
az a 172 darab napelem, amit az
épületek tetején helyeznek el. 

A rendszer beépítésével a pol-
gármesteri hivatal éves villamos-
energia-fogyasztásának 25–35

százaléka megtakarítható, ami
évente mintegy kétmillió forintot je-
lent. A beruházás közel 29 millió
forintból valósulhat meg, százszá-
zalékos támogatottsággal, így ön-
erõt nem igényel. A polgármester
kiemelte, hogy a közbeszerzést is-
mét egy zalaegerszegi cég, a KVA
Villamosipari Kft. nyerte el. Bízik
abban, hogy a nagy szakértelem-
mel rendelkezõ vállalkozás határ-
idõre, kiváló minõségben végzi el a
munkát. A munkára 55 nap áll ren-
delkezésükre a szerzõdés aláírá-
sát (amit meg is tettek) követõen.

Põdör Sándor ügyvezetõ is-
mertette, hogy a kivitelezés során
42 kW csatlakozási teljesítményû
rendszert építenek be, mely
50.250 kWh/év megtermelt ener-
giamennyiségre képes. Ez a hiva-
tal villamosenergia-fogyasztásá-
nak egyharmadát tudja biztosítani.

Tíz éve értékeli kitûnõre a zalaegerszegi Tourinform-iroda mun-
káját a Magyar Turizmus Zrt. Az irodák szakmai mûködését irá-
nyító cég minden évben ellenõrzi az ország Tourinform-irodáit,
mégpedig egy szigorú értékelési rendszer alapján. A zalai megye-
székhely irodája a kezdetektõl – vagyis immár tíz éve – százszá-
zalékos eredmény ér el.

KITÛNÕ MINÕSÍTÉS

LEBONTJÁK A RUHAGYÁRAT?
BONTÁSI KÉRELMET NYÚJTOTT BE A TULAJDONOS

Balaicz Zoltán és Põdör Sándor

A nap energiáját közvetlenül alakítja át elektromos energiává az
a napelemes rendszer (idegen szóval fotovoltaikus), amit egy
KEOP-pályázatnak köszönhetõen a zalaegerszegi városháza épü-
leteire szerelnek fel.

NAPELEMES RENDSZERT KAP A VÁROSHÁZA Fotó: –pP –



Csak a szakemberek tudják
kiüríteni, illetlen kezek nem tud-
nak benne kutakodni. Többek
között ez jellemzi a szelektív
hulladékgyûjtésre alkalmas új
edényeket, melyeket a közel-
múltban helyeztek el a vizsla-
parki tízemeletesek elõtti két
hulladékgyûjtõ szigeten. 

– AL –

Bali Zoltán, a városrész önkor-
mányzati képviselõje az átadás al-
kalmával elmondta, Zalaegerszeg
csaknem 250 millió forintot nyert a
szilárdhulladék-gazdálkodási esz-
közparkjának részleges fejleszté-
sére a KEOP-pályázaton. A pro-
jekthez szükséges ötszázalékos
önerõt az önkormányzat biztosítot-
ta. A támogatásból egyebek között
900 különbözõ méretû hulladék-
gyûjtõ edényt és 60 darab szelek-
tív gyûjtésre alkalmas konténert
szereztek be. A vizslaparki tízeme-
letesek elõtt a lakók kérésére cse-
rélték ki a régieket újakra. Az 1100
literes, kerekeken guruló edények
nemcsak elhasználódtak idõvel,
de meg is rongálták azokat. Az ös-

szegyûjtött szemetet gyakorta
szétdobálták, és arra is volt példa,
hogy valaki belemászott a kukák-
ba. 

Az új 2,5 köbméteres konténe-
rekhez guberálás céljával már
nem lehet hozzáférkõzni, a szelek-
tív hulladékot tudatosan gyûjtõk-
nek viszont könnyebbség az, hogy
a két nyíláson át  tudják bedobni a
mûanyag, fém-, üveg- és papírhul-

ladékot a megfelelõ edénybe – je-
lezte Horváth Márton, a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. ügyveze-
tõ igazgatója. Hozzátette: már az
elsõ napokban látszott, mûanyag
hulladékból több gyûlik össze,
ezért még egy konténert kihelyez-
tek. Kérte a lakókat, hogy a kukák
zavartalan kiürítése érdekében ne
parkoljanak a gyûjtõszigetek elõtt.  

Horváth Márton felhívta a fi-

gyelmet arra is, hogy
január elsejétõl köte-
lezõ a mûanyag, pa-
pír-, és fémhulladék
szelektív gyûjtése egy
kormányrendelet ér-
telmében. Zalaeger-
szegen évek óta mû-
ködik a szelektív hul-
ladékgyûjtés, amit az
érdeklõdés miatt a
családi házas öveze-
tekre is kiterjesztettek
a biohulladékok
összegyûjtése mellett.
Szintén új szabályo-
zás, hogy a szolgálta-
tónak július elsejétõl
több ûrméretû hulla-
déktárolót kell biztosí-

tani, melyek közül az egyik lehet
80 literes is. 

Kiemelte: A kedvezõ munka-
erõ-piaci folyamat alakulásában
jelentõs szerepet játszott a szezo-
nális munkaerõigények további
bõvülése, valamint a feldolgozó-
iparban jelentkezõ viszonylag ma-
gas munkaerõ-kereslet. A közfog-
lalkoztatásban részt vevõk száma
mintegy ötszázzal bõvült május-

ban. Százan pedig különbözõ kép-
zésekbe kapcsolódtak be. 

Az álláskeresési ráta májusban
7,7 százalékra alakult Zala megyé-
ben, ez a mutató egy évvel koráb-
ban 10,8 százalék volt. A legala-
csonyabb (5,7 százalék) nyilván-
tartott álláskeresõk aránya Zala-
egerszegen és a térségében van.

A nagykanizsai és a letenyei járás-
ban éri el, illetve haladja meg a
mutató a 10 százalékot. Rigó Csa-
ba tájékoztatója szerint az év elsõ
öt hónapjában összesen 9,3 ezer
álláskeresõ állt munkába Zala me-
gyében. Idén 4 ezer 543 embert
vontak be a közfoglalkoztatásba.
Érdekesség, hogy a zalaegerszegi
járás területérõl 246 személy a kis-
térségi mintaprogram keretében
tudott elhelyezkedni.

A közterületeken életvitelszerû
tartózkodásról szóló rendeletrõl dr.
Tóth László elmondta: a szigorítás
nem a hajléktalanok és a szegény-
ségben élõk ellen fogalmazódott
meg. A város önvédelmi reflexérõl
van szó, a július elsején hatályba
lépett szabályozás megtiltja a vá-
ros egyes részein – közterein, ját-
szóterein, a parkokban és a közin-
tézmények környékén – az életvi-
telszerû ott-tartózkodást.  A képvi-
selõ elmondta, erre azért volt
szükség, mert húsz-huszonöt sze-
mély magatartásával, viselkedé-
sével veszélyeztette a lakosokat.
Ezek az emberek a szociális szol-
gáltató rendszert nem veszik
igénybe, közbiztonsági, közegész-
ségügyi veszélyt is jelentenek. El-

hangzott, hogy Bali Zoltán körze-
tében, a Vizslapark környékén élõ
kisgyermekes édesanyák is jelez-
ték a problémát.

Bali Zoltán arról tájékoztatott,
hogy a költségvetési fõösszeg kö-
zel 18,5 milliárd forintra módosult,
a kiadások és bevételek egyen-
súlyban vannak. Szólt az Eger-
szeg-kártya nyújtotta kedvezmé-

nyek bõvítésérõl. Ezentúl nem
csak a jegyekre, a sportmérkõzé-
sek bérleteire is kiterjed a kedvez-
mény, valamint egy év helyett há-
rom évre is meg lehet hosszabbí-
tani a kártya érvényességét. A cél
az, hogy minél többen járjanak a
meccsekre, és buzdítsák a zala-
egerszegi csapatokat. Szólt még
a Modern Városok Program kere-
tében megvalósuló uszodafejlesz-
tésrõl, és mint fogalmazott, július
végén megnyílhat a strand pan-
csoló része és a sportolni vágyók
is használhatják a felújított pályát.  

2 Közélet
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A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

TECHNIKUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:

Az intézmény programjainak mûszaki, technikai kiszolgálása,
karbantartás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú technikai, villamossági képesítés
• egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a személyes adatokat tartalmazó szakmai önéletrajz
• a végzettséget igazoló dokumentum másolatai
• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének idõpontja: 2015. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Jo-
hanna intézményegység-vezetõ ad a 92/599-337-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Hangverseny- és Kiállító-
terem címére történõ beküldésével (8900 Zalaegerszeg, Ady u.
14.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elõzetes elbírálás után személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 27.

KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSA
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy Zalaegerszeg Me-

gyei Jogú Város Közgyûlése a 16/2015. (VI. 22.) számú önkor-
mányzati rendeletével az önkormányzat illetékességi terüle-
tén 2015. július 1-jétõl bevezette a magánszemélyek kommu-
nális adóját. A rendelet megtekinthetõ a www.zalaeger-
szeg.hu oldalon az Önkormányzat/Közgyûlés/Rendeletek cím
alatt.

Az adóbevallási kötelezettség kiterjed a Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén állandó beje-
lentett lakóhellyel nem rendelkezõ magánszemélyekre, akik az ön-
kormányzat illetékességi területén lakástulajdonnal, illetve nem ma-
gánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkeznek. 

A magánszemélyek kommunális adójáról elsõ alkalommal az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 2015. augusztus
15-ig kell bevallást tenni. 

A kommunális adóbevallásra szolgáló nyomtatvány és a kitölté-
si útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/For-
manyomtatványok/Adó ügyek/Kommunális adó cím alatt megtalál-
ható és letölthetõ. A bevallási nyomtatvány igény esetén a Polgár-
mesteri Hivatal Adóosztályán is átvehetõ.

A bevallások feldolgozását követõen a fizetendõ kommunális
adó összege határozattal kerül megállapításra, a fizetési határidõ
és a kommunális adó beszedési számlaszám megjelölésével.

A kitöltött, aláírt nyomtatványokat az önkormányzat adóhatósá-
gához postai úton, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. cím-
re kell eljuttatni, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adó-
osztályán ügyfélfogadási idõben kedden, szerdán és pénteken
8.00–12.00 óráig, kedden délután 13.00–16.30 óráig és szerdán
délután 13.00–18.00 óráig leadhatóak.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal

Adóosztálya

FIDESZ: KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
A városi közgyûlés legutóbbi ülésének legfontosabb döntései-

tõl szólt sajtótájékoztatóján dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP frak-
cióvezetõje és Bali Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke, frakció-
vezetõ-helyettes.

A sajtótájékoztató vendége volt
dr. Surján László, a KDNP tiszte-
letbeli elnöke, aki az újságírókkal
való találkozás után részt vett a
helyi szervezet gyûlésén. Munká-
ját jellemezve azt mondta, funkció-
ja nem reprezentatív, mert aktív
szerepet játszik a párt munkájá-
ban. Sajnálatát fejezte ki, hogy
nincsenek közösen vállalt nemzeti
célok, amellyel minden párt egyet-
értene. Alapvetõ nemzeti érdekek-
ben nem szabadna vitatkozni.

A bevándorlással kapcsolatban
elmondta: keresztény megközelí-
tésben segíteni kell, mert ez erköl-

csi kötelességünk, hiszen 1956-
ban az elmenekült magyarokat is
segítették. A szociális menekültek
ma nehéz helyzetben vannak, és
Európának ez komoly kötelezett-
séget jelent, fogalmazott a politi-
kus. Ugyanakkor szerinte Brüsszel
nincs abban a helyzetben, hogy
megmondja, melyik országnak
hány embert kellene befogadnia.
Korlátlanul nem lehet beengedni
senkit az ország területére.

A vasárnapi zárva tartással
kapcsolatban megjegyezte: egy év
múlva felülvizsgálják, és elképzel-
hetõ a szabályozás finomítása.

BELPOLITIKAI KÉRDÉSEKRÕL
DR. SURJÁN LÁSZLÓVAL,

A KDNP TISZTELETBELI ELNÖKÉVEL
A KDNP Zala Megyei Szervezetében is tisztújítás történt a kö-

zelmúltban. Megyei elnöknek Sziráki Istvánt választották. A párt
sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy 11 alapszervezet mûkö-
dik Zalában, mintegy 200 taggal. Az átlagéletkor 50 év felett van,
de a megyei vezetésben egyre több a fiatal. Mint mondta, a tenni-
akarás jellemzõ rájuk, és fõ erõsségük az emberi tényezõ.

A Batsányi utca felújításának
III. üteménél megtörtént a munka-
terület-átadás, és a kivitelezõ már
meg is kezdte a munkálatokat tel-
jes sávszélességben, valamint az
útszegélyek kialakításánál. A fel-
újítás teljes egészében önkor-
mányzati finanszírozású, az ütem-

tervnek megfelelõen július végére
át is adjuk az új útszakaszt, addig
kérjük az ott lakók türelmét. Remé-
nyeink szerint a következõ évi költ-
ségvetés készítésénél a IV. üte-
met, a Gárdonyi utca és a Dózsa
György utca közti szakaszt is ter-
vezni, majd kivitelezni tudjuk.

FELÚJÍTÁS

A novemberben megalakult városvezetés célul tûzte ki az „Ará-
nyos Városfejlesztés Programot”, aminek keretein belül a szû-
kebb értelemben vett belvárostól távolodva is fontos infrastruk-
turális fejlesztéseket hajtunk végre, tájékoztatott Bali Zoltán, az
érintett településrész önkormányzati képviselõje. 

CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA
RIGÓ CSABA KORMÁNYMEGBÍZOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
Zala megyében az elmúlt év azonos idõszakához képest 30

százalékkal csökkent az álláskeresõk száma májusban. Több
mint tíz év után tehát 10 ezer alatt van azoknak a száma, akik
munkahelyet keresnek. Minderrõl Rigó Csaba kormánymegbízott
sajtótájékoztató keretében számolt be.

NEM LEHET A KUKÁKBA MÁSZNI
ÚJ HULLADÉKGYÛJTÕ EDÉNYEK A VIZSLAPARKBAN
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2015 nyarán megkezdõdik Zalaegerszegen is a
Telekom nagysebességû, szélessávú internetszolgál-
tatásának kiépítése. Hamarosan a Mártírok útja, az
Õsz utca, az Egérvári út, a Batthyány utca lakói, a
Ságod lakóparkban, valamint a Kertváros családi há-
zas területein élõ, Telekom-elõfizetõk is élvezhetik az
eddigieknél még gyorsabb internet minden elõnyét,
például az interaktív tévészolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként ország-
szerte 440.000 háztartás számára válik elérhetõvé a
nagysebességû, szélessávú internet 2015 végéig,
amit a vállalat több milliárd forintos beruházással se-
gít elõ. A zalaegerszegi lakosokat is érinti majd a fej-
lesztés, így év végéig több mint 2000 itteni új háztar-
tás számára is megnyílik a lehetõség, hogy használ-
hassák a szupergyors technológiát.

DE MIT JELENT EZ
A ZALAEGERSZEGIEK SZÁMÁRA? 

Elsõsorban nagyobb adatátviteli sebességet, a ko-
rábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha ma-
gasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez
pedig egyszerûbb kapcsolattartást, gyors és biztos
kép- és videoletöltést és -megosztást is jelent. Hama-
rabb letöltõdnek az e-mailek, egyszerûbben és élve-
zetesebben használhatják majd az elõfizetõk a közös-
ségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetõvé,

így például már itt is élvezhetõvé válik az interaktív té-
vézés számos, már meglévõ funkciója, mint például a
megállítható és visszatekerhetõ élõ adás, a progra-
mozható és egy gombnyomással rögzíthetõ mûsorok,
a digitális mûsorújság, a Videotéka, vagy a tévé kép-
ernyõjén elérhetõ változatos online-alkalmazások. 

2015 végére a fejlesztéseknek köszönhetõen meg-
nyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommuni-
kációs megoldásokra alapozva még magasabb minõ-
ségû szolgáltatások váljanak a zalaegerszegiek szá-

mára is elérhetõvé, valamint, a közösségi életet támo-
gató környezet alakuljon ki.  A szélessávú internet kí-
nálta elõnyökbõl a helyi vállalkozások is profitálhat-
nak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat mûkö-
désük, javulhat a versenyképességük.

A Telekom szisztematikusan haladva építkezik, ter-
vei szerint a helyi lakosok teljes körû tájékoztatást
kapnak majd a vezetékes hálózat kiépítése miatt zaj-
ló munkálatokról minden érintett helyen. A szélessávú
vezetékes hálózat kiépítésével párhuzamosan folyta-
tódik a 4G-s hálózat bõvítése is, amely már most
87%-os kültéri lakossági lefedéssel rendelkezik.

További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.

ZALAEGERSZEGEN IS MAGASABB FOKOZATBA

KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK
HAMAROSAN IDE IS MEGÉRKEZIK A TELEKOM MÉG GYORSABB

INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE

Megkérdeztük az utca em-
berét, mire használja az
internetet, milyen elõnyök-
kel jár, ha gyorsabb lesz a
szolgáltatás?

– Emlékszel az elsõ
internetes élményedre?

– Igen, ahogy sokan má-
sok, elõször internetes játé-
kokat töltöttem le, ami ak-
koriban a gyorsaságot te-
kintve hagyott maga után

némi kívánnivalót. 
– Mennyi idõt töltesz egy nap online?
– Naponta több órát, persze okostelefonon ma

már egész nap is online lehetünk. Többnyire mun-

ka után, az esti órákban szoktam internetezni. A
világhálón való böngészés számomra inkább ki-
kapcsolódást jelent, de tájékozódás, tanulás cél-
jából is felkeresek oldalakat.

– Mire használod leginkább az internetet?
– Leginkább filmnézésre, zenehallgatásra. Eh-

hez kell a gyors internet, a megfelelõ sebesség,
hogy akadozás nélkül lehessen megtekintetni, il-
letve meghallgatni. Szívesen használom a
Telekom tévés mûsorújságját, ahol megtekinthe-
tem, letölthetem azokat a filmeket, sorozatokat,
melyekrõl munkabeosztásom miatt maradtam le.
Számomra a Facebook is egy sûrûn látogatott ol-
dal, ahol barátaimmal tarthatom a kapcsolatot.
Az internethasználat egyre fontosabbá válik az
élet minden területén, ezért ma már elvárás a
mindig elérhetõ, gyors net.

Tóth Renáta
19 éves bolti eladó

– AL –

Dr. Háry András, a PFA Tech-
nológiai Centrumának vezetõje a
sajtótájékoztatón felidézte, 2012-
ben az elsõk között, a kecskeméti
fõiskolával egy idõben indították el
a duális mérnöképzést Zalaeger-
szegen. A kezdeményezés példa-
értékûnek bizonyult, hiszen azóta

80 szakon vezették be a duális
képzést az országban. Mint mond-
ta, a mechatronikai mérnökkép-
zésben részt vevõknek a gépésze-
ti tervezés alapvetõ tudományos
kompetenciaterület, melyhez jövõ-
bemutató irányokat kerestek. Így
találtak partnerre az EuroSolid
Kft.-ben, amely felajánlotta a
SolidWorks gépészeti tervezõ-
rendszert. Az együttmûködés tér-
ségi tervezési kompetencia tudás-
bázis felépítését is szolgálja,
amellett, hogy országosan egye-

dülálló lehetõséget biztosít a helyi
mérnökképzés fejlesztéséhez.

Nagy András, a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke kiemelte,
a város és mindkét alapítvány szá-
mára fontos a mérnökképzés fej-
lesztése, annak kézzelfogható se-
gítése. Ez az együttmûködés való-
ban kézzelfogható eredményt ho-

zott, hiszen a felajánlott tervezõ-
rendszerhez ingyen juthatnak hoz-
zá a zalaegerszegi mérnökhallga-
tók. A helyi mérnökképzés egy
újabb példaértékû kezdeménye-
zéssel gazdagodott országosan is,
hangsúlyozta. 

Wiesler Zoltán, az EuroSolid
Kft. ügyvezetõje méltatta az
együttmûködést, ami lehetõvé te-
szi, hogy a helyben és a régióban
tanuló diákok megkaphatják a je-
lenleg az egyik legelterjedtebb gé-
pészeti tervezõrendszert.

EGY HALLGATÓ – EGY SZOFTVER
A ZALAEGERSZEGI MÉRNÖKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT

A Pannon Fejlesztési Alapítvány és az EuroSolid Kft. megálla-
podást kötött egymással, melynek révén a Zalaegerszegi Duális
Képzõközpontot mûködtetõ Pannon Fejlesztési Alapítvány és a
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány elérhetõvé te-
szi a 2015 szeptemberében tanulmányaikat elkezdõ mérnökhallga-
tók számára a SolidWorks gépészeti tervezõrendszer használatát.

Tóth László zongoramûvész
közel másfél órás koncertre várta
a közönséget. A romantikus han-
gulatú esthez a felhõk mögül ki-
bukkanó hold, madárcsicsergés,
fészkére szálló fecskék, kissé hû-
vös levegõ, színpadi gyertyafény
és minõségi borkóstoló adta a
hátteret. Eme díszlethez méltóan
felcsendült többek között a Hold-
fény szonáta és a szerelmi va-
rázslathoz társított nap okán szá-
mos szerelem ihlette zenemû,
Chopin, Beethoven, Mozart,

Schubert, Schumann és Liszt al-
kotásaiból.  A napforduló egyéb-
ként június 21-re datálható, a csil-
lagászati nyár ezen a napon 18
óra 38 perckor köszöntött be az
idén, és ebben az évben a leg-
hosszabb nappal június 22. volt,
tudtuk meg Bánfalvi Péter csilla-
gásztól. A napfordulós ünnep
azonban továbbra is Szent Iván
napjához kötõdik. A ZVMKK egyéb
rendezvényt is tartott ezzel kap-
csolatban, 27-én népzenei délután
és est kínált kikapcsolódást. 

KIS ÉJI ZENE SZENT IVÁNKOR SEGÍTSÉGET VÁRNAK
A FIDELITAS ORSZÁGOS KEZDEMÉNYEZÉSE KÁRPÁTALJÁÉRT

Az Ukrajnában kialakult politikai és gazdasági válság súlyosan
érinti a területen élõ, határon túli magyarságot.

A növekvõ árak, amelyek a megélhetéshez szükséges legalap-
vetõbb termékeket érintik – élelmiszer, gáz, villany –, valamint a bé-
rek értékének csökkenése kiszolgáltatott helyzetbe hozza szinte az
egész lakosságot, így a kárpátaljai magyarokat egyaránt. A
Fidelitas országos szervezete a kárpátaljai magyarok megsegíté-
séért adománygyûjtõ akciót hirdetett, amelynek keretén belül a
www.karpataljaert.hu weboldalon várja október végéig bankkártyás
vagy átutalásos formában a támogatásokat, amelyet a Verecke
Alapítványnak juttat el. Az Alapítvány a befolyt pénzösszeget fiatal
iskolások étkeztetésének finanszírozására használja fel. 

Kérem, amennyiben teheti, támogassa a nehéz helyzetbe ke-
rült határon túli magyarok sorsát, ezzel is kimutatva a magyar
nemzet határokon átívelõ egységét és egymás iránt érzett felelõs-
ségét, valamint szolidaritását. 

Deák Milán,
a Fidelitas megyei elnöke

(Folytatás az 1. oldalról.)
Most a TOP-program keretében

lehetõség lesz a felújításra és az
elképzelések szerint egy Kultúr-
Zóna kialakítására. E program ke-
retében kerül felújításra a Zrínyi-
gimnázium is a 125 éves évfordu-
lójára. Az MMIK sorsa is érdekelte
az egybegyûlteket. Elhangzott,
hogy a megyei önkormányzat, mint
fenntartó, 2007-ben szüntette meg
az intézményt, az ingatlan 2011-
ben állami tulajdonba került, 2014
decemberében pedig ingyenesen
a város önkormányzatának tulaj-
donába. Az állammal való szerzõ-
dés értelmében 15 éven belül az
eredeti (kulturális) funkciót vissza
kell állítani, különben a városnak
meg kell fizetnie a teljes vételárat.
Szó volt a Balaton Szálló állapotá-
ról, annak idején négy cégcsoport

irányította, csõdbe mentek, ezért
szinte egyik napról a másikra zár-
ták be a hotelt. A tulajdonos bank
árulja, és az elmúlt héten lezárták
a parkolóját, ezentúl az autósok-
nak fizetniük kell a parkolásért.

Kérdésként hangzott el, hogy
az építményadó miatt a befektetõk
nem választanak-e másik várost?
Balaicz Zoltán nemmel válaszolt,
mint mondta, minden megyei jogú
városban van már építményadó,
Zalaegerszeg vezette be utoljára.
„Nem jó szívvel” – tette hozzá. Ter-
mészetesen az új Dísz tér és kör-
nyéke is szóba került, Czeglédi
András, a városvédõ egyesület el-
nöke hangsúlyozta, a téren van-
nak jó részletmegoldások, az
összkép az, ami nem jó. Felvetõ-
dött, hogy a térre áthelyezik az
Európa téren felállított, Fischer

György szobrászmûvész alkotá-
sát, és annak helyére Németh Já-
nos keramikusmûvész készít egy
ivókutat. Az ötlet miatt sokan nem-
tetszésüket fejezték ki. A fórumon
jelen lévõ Németh János elmond-
ta: minden alkotás érzelmi indítta-
tású, egyéni világképet jelez, sze-
rinte a Fischer-ivókút jó helyen
van, nem szabad onnan elvinni.
Más helyszínt kellene keresni egy
hasonló célú alkotásnak. (A kera-
mikusmûvész szavait megtapsol-
ták). Balaicz Zoltán arról tájékoz-
tatta a jelenlévõket, hogy egyez-
tetve a Fischer családdal, a kút
marad a helyén, viszont a környe-
zetét rendbe kell tenni. 

Sok kérdés került még szóba a
lokálpatrióták összejövetelén. Fel-
vetették például, hogy Zalaeger-
szeg a 3. olyan város, ahol a leg-

több 65 év feletti állampolgár él. A
város lakosságának a jóléte 20
százalékkal marad el Szombathely-
tõl és 50 százalékkal Gyõrtõl. Je-
lenleg Zalaegerszeg lakosságszá-
ma 59 ezer 800 fõ. Milyen a megye
és a város lobbiképessége? A je-
lenlévõk szerint lehetne jobb is.
Mint elhangzott, a helyi rendezvé-
nyeken való részvétel helyett töb-
bet kellene az országgyûlési képvi-
selõknek kilincselni Budapesten.
Nem maradt szó nélkül a városban
történõ fakivágások sem. A civilek
„fafigyelõ szolgálatot” hoznak létre,
hogy megakadályozzák az egész-
séges fák kivágását.

A több mint kétórás beszélge-
tést a polgármester és a civil szer-
vezet is hasznosnak és folytatásra
érdemesnek értékelte. Az õszinte
szó a legfontosabb, és mint Ba-
laicz Zoltán jelezte, egy-egy prob-
léma felvetésénél, panaszok ki-
vizsgálásánál sokféle érdeket és
szempontot kell megvizsgálni, fi-
gyelembe venni. „Ilyenkor bizony,
nem vagyunk könnyû helyzetben”
– tette hozzá.

A HAMIS KÉPTÕL A REÁLIS CÉLOKIG

Formabontó szabadtéri zongorahangversenyre várták a
ZVMKK hátsó bejáratánál felállított színpadhoz az érdeklõdõket
Szent Iván éjjelén. Ezzel az intézmény szokásos napfordulós
programja teljesen új köntöst kapott. 



A zalaegerszegi megyei kór-
ház dolgozóit köszöntötték a
városi hangversenyteremben a
világszerte ismert magyar or-
vos, a 150 évvel ezelõtt elhunyt
Semmelweis Ignác születés-
napja alkalmából rendezett ha-
gyományos ünnepségen.

– A. L. –

A rendezvényen szemelvények
hangzottak el a gyermekágyi láz
okának és gyógymódjának felfe-
dezõje életútjáról. Az „Anyák meg-
mentõje” a klórmészoldatos kéz-
fertõtlenítés bevezetéséért küz-
dött, amiért tulajdonképpen életé-
vel fizetett meg a döblingeni elme-
gyógyintézetben, ahová bezárták.

Dr. Lengyel Gyöngyi, az EMMI
közigazgatási államtitkára beszé-

dében kiemelte, Semmelweis Ig-
nác életében egyszerre volt jelen a
zsenialitás, a szerénység és alá-
zat. Szigorú tanító, ugyanakkor
emberséges orvos volt, akihez
bátran fordulhatott segítségért az
utca embere is. A mód, ahogy kol-
légái elbántak Semmelweis Ignác-
cal, egyike az orvostudomány leg-
sötétebb fejezeteinek, ami miatt
fiatal anyák ezrei pusztultak el
Európában.

Az államtitkár a magyar társa-
dalom egészségügyi helyzetérõl
elmondta, 2000 óta 3,3 évvel
hosszabbodott meg a várható élet-
tartam hazánkban, javultak a halá-
lozási mutatók. A népegészség-
ügyi intézkedések hatására csök-
kent a dohányosok száma, vala-
mint a népegészségügyi adó alá
esõ termékek fogyasztása. A szû-

rõvizsgálatoknak köszönhetõen
csökkent az emlõdaganat miatti ha-
lálozás, az akut ellátás révén felére
esett vissza a szívinfarktusban el-
hunytak száma az elmúlt tíz évben.

Dr. Halász Gabriella, a zala-
egerszegi megyei kórház fõigazga-
tója beszédét Semmelweis Ignác
méltatásával kezdte. Szólt arról,
hogy a zalaegerszegi kórházat
Semmelweis korában, 1848-ban
alapították. Mint mondta, fényévnyi

idõ telt el azóta, de a hivatás fõ ér-
tékei – a segítõkészség, empátia,
együttérzés, a tudásvágy, a folya-
matos fejlõdés iránti igény, az em-
ber és az élet tisztelete –  nem vál-
toztak. Továbbá hangsúlyozta, hisz
abban, hogy a jelenlegi igen súlyos
gazdasági helyzetbõl az egész-
ségügy ki tud lábalni, de ehhez va-
lamennyi szereplõ együttmûködé-
sére szükség van. Beszédét a kór-
házban zajló 5,5 milliárdos beruhá-
zás értékelésével zárta.  

A rendezvény a kitüntetések,
kinevezések átadásával folytató-
dott. A Kórházi Emlékplakettet az
MRI-labor valamint a Cytosz-
tatikuslabor asszisztensi kollektí-
vája érdemelte ki. A Zala Megyei
Kórházért Oklevelet hat orvos és
két ápoló (dr. Béli László, dr. med.
Habil Gasztonyi Beáta Ph.D, dr.
Péter József, dr. Somogyi Rita, dr.
Szalai Zoltán, dr. Tehenes Sándor,
Olasz Erzsébet és Szabó
Lászlóné) vehetett át. Fõigazgatói
Dicsérõ Oklevélben 14-en (orvos,
ápoló, asszisztens, betegkísérõ,
írnok) részesültek. Tudományos
munkájukért Nívódíjat kapott dr.
Fischer Tünde és dr. Herr Gyula,
valamint Kalamár-Birinyi Edit.
Életmûvéért dr. Gelencsér Éva, a
belgyógyászati osztály fõorvosa
Miniszteri Elismerõ Oklevelet ve-
hetett át a budapesti központi ün-
nepségen. A kitüntetettek nevében
dr. Gasztonyi Beáta mondott kö-
szöntõt.

4 Kitekintõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hivatalvezetõ elmondta: való-

ban érkezett hozzájuk ilyen kére-
lem, a tulajdonosnak pedig joga
van lebontani az épületet. Az,
hogy bontási engedélyt kért,
azonban nem jelent kötelezettsé-
get, tehát a tulajdonos szándékán
múlik, hogy végül eleget tesz-e
ennek, vagy sem. Annál is inkább,
mert bár „engedélynek” hívják a
dokumentumot, ez valójában csak
egy bejelentési kötelezettség. A
járási hivatalnak nem kell konkrét
engedélyt adnia a bontásra, csu-
pán azt vizsgálják, hogy a kére-
lem szabályos-e? 

A bontási kérelem benyújtásá-
nak hátterében több ok is állhat;
ingatlanfejlesztés vagy idõnyerés
(lehet, hogy a tulajdonos idõt akar
nyerni a karbantartási kötelezett-
ség betartásához). Év végéig de-
rül ki, hogy a bontás valóban meg-
történik-e. 

A gyár bezárása óta már több
elképzelés is volt a terület haszno-
sítására. Szó volt lakóparkról, OBI
áruházról, kulturális központról, de
végül egyik ötlet sem valósult meg.
Néhány pozitívum azért történt a
környéken: egy korábbi tulajdonos
hozzájárult a Landorhegyi-iskola
mûfüves pályájának megépítésé-
hez, valamint a Déryné utcából ke-
rékpárút vezet a Platán sor felé.

A ruhagyár épületének sorsa
rendszeresen felvetõdik a Zala-
egerszegi Városvédõ Egyesület és
a Lokálpatrióta Klub ülésein is (ez
utóbbi szervezet június végi találko-
zójának vendége volt Balaicz Zol-
tán polgármester, aki tájékoztatta a
tagokat arról, hogy a gyár tulajdo-
nosa bontási engedélyt kért). A vá-
rosvédõk és a helyi építészek sze-
rint az 1950-es évek elején épült ru-
hagyár épülete (homlokzatának stí-
lusa) komoly értéket hordoz, amit
érdemes lenne megõrizni.

LEBONTJÁK A RUHAGYÁRAT?
BONTÁSI KÉRELMET NYÚJTOTT BE A TULAJDONOS

Intézményünkben a szakmai tárgyakat tanítók közül egy okleve-
les közgazdász diplomával rendelkezõ tanárnak nem volt pedagó-
giai képesítése, ezért a tanári másoddiplomájának megszerzése
érdekében nyújtottuk be pályázatunkat. Az elnyert támogatásból fi-
nanszíroztuk a kétéves egyetemi tanulmányaihoz kapcsolódó ki-
adásokat, így a tandíjat, taneszközöket, utazási és egyéb költsége-
ket.

A tanulmányok sikeres befejezésével okleveles „Vállalkozási is-
meretek szakos tanár” képesítést szerzett, mellyel eleget tesz a
hatályos köznevelési törvény képesítési elõírásainak és bekapcso-
lódhat a pedagógus életpályamodellbe. A képzés során fejlõdtek
pedagógiai és szakmai ismeretei, melyekkel hozzájárul a szakkép-
zés színvonalának emeléséhez.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola,
8900 Zalaegerszeg, Jókai utca 6.
Telefon: 92/511-800
E-mail: igazgatosag@csany-zeg.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEK SZAKMAI
TANÁRAI ÉS GYAKORLATI OKTATÓI PEDAGÓGIAI KÉPZÉSE, TOVÁBB-
KÉPZÉSE A CSÁNY LÁSZLÓ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

A TÁMOP-2.2.6-13/1-2013-0042 sz. a „Pedagógus vég-
zettség megszerzése közgazdásztanároknak a Csány-
ban” címû pályázatban 2,09 millió forint európai uniós tá-
mogatást nyert az iskola. A rendelkezésre álló keret-
összegbõl tanári képesítés megszerzését biztosítottuk
gazdasági szakmai ismereteket tanító szaktanár számára.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
KÖZPONT 184006
CSÁNY LÁSZLÓ KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA
ZALAEGERSZEG, JÓKAI UTCA 6.

A Zalaegerszegen Végzett Köz-
gazdászok Közhasznú Egyesülete
által adományozott az „Év hallga-
tó” díjat az idén Smalekker Vivien
közszolgálati alapképzési szakos
hallgató vehette át. Szintén az ese-
ményen került átadásra az öt leg-
jobb tanulmányi eredményt elért,
önköltséges képzésen tanuló hall-
gató számára az egyenként 40
ezer forint értékû „Biztos jövõ Zala-
egerszegen” ösztöndíja is. 

Prof. dr. halib Bencsik Andrea, a
BGF gazdálkodási karának zala-
egerszegi dékánja a diplomaátadót
követõen kiemelte: „Örömmel tölt
el bennünket, hogy mára beértek a
régió munkaerõ-piaci szükségletei-
nek figyelembevételével 2012-ben
elindított képzésbõvítési terveink.
Természetesen továbbra is célunk,
hogy a régióban keresett, jól hasz-
nosítható tudást biztosító képzése-
ket kínáljunk az itt élõ fiataloknak. 

DIPLOMAÁTADÓ A BGF-EN
CÉL: A JÓL HASZNOSÍTHATÓ TUDÁS

A Budapesti Gazdasági Fõiskola Zalaegerszegi Gazdálkodási
Karán 69 hallgató vette át a diplomáját az elmúlt héten. Az alap-
képzési szakok közül a legtöbben, 18-an a közszolgálati szakon
végeztek, míg a pénzügy és számvitel szakon 8, a gazdálkodás
és menedzsment szakon 4 hallgató fejezte be tanulmányait.

Asztali számítógépek, laptopok, monitorok javítását

vállalom SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

Honfoglalás-koritól kezdõdõ
nõi és férfi történelmi viseletek,
egyenruhák, harci és társadal-
mi kitüntetések, valamint világ-
háborús katonai relikviák látha-
tók az Art Moziban nyílt kiállítá-
son július közepéig.

– b. k. –

A látványos bemutató egyrészt
a veszprémi Méretes Szabóság
munkáiból, másrészt két magán-
gyûjtõ, vitéz Papp Gábor vitézi
hadnagy és vitéz Kósa Miklós
Csaba (mindketten a Történelmi
Vitézi Rend nagykanizsai tagjai)
válogatásából állt össze. A meg-
nyitón Böjte Sándor Zsolt önkor-
mányzati képviselõ köszöntötte a
megjelenteket, majd vitéz Papp
Gábor mondott rövid ismertetõt a
tárlatról. 

– Az 1000 éves magyar vitéz-
ségnek állít emléket ez a kiállítás,

mely az I. világháború 100 éves év-
fordulója országos programjainak
is része. A bemutatott ruhákon lát-
ható a funkció alakulása a sérülé-
sek elleni védelem és a könnyebb
harcmodor segítése. Eleinte sok-
színûek voltak az egyes alakula-

toknál, késõbb a háborús katonai
rejtõzködést a minél egyszínûbb,
egyforma, egyenruha váltotta fel. A
katonai relikviaválogatás pedig em-
léktárgyakat, fegyvereket, díszfegy-
vereket, valamint kitüntetéseket
mutat be egészen napjainkig.

Vitéz Papp Gábor kérdésünkre
válaszolva elmondta, dédpapája
egykori katonai fotója indította el a
gyûjtés ötletét, melyet immár húsz
éve folytatnak Kósa Miklós Csabá-
val együtt. Zalaegerszegen ez az
elsõ ilyen jellegû bemutatójuk. A
kiállítás legérdekesebb darabja-
ként Kósa Miklós Csaba egy arany
érdemkeresztet és egy I. világhá-
borús hadipuskát említett. Mint el-
mondták, ezek a relikviák nagyon
idõtállóak, s a tulajdonosok általá-
ban kényszerbõl válnak csak meg
tõlük. 

A rendezvényt a városi önkor-
mányzat támogatta, közremûköd-
tek a Mindszenty-iskola gimnazis-
tái. A szervezésben részt vett a
Történelmi Vitézi Rend Zala Me-
gyei Székkapitánysága, a Zalai
Magyar Nemzeti Szövetség és a
Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi
Szervezete.

A kiállítást követõen a Baross
ligetben a pozsonyi csata 1108.
évfordulója tiszteletére ünnepi
megemlékezést rendeztek, me-
lyen Paál István elnök mondott
ünnepi beszédet.

KIÁLLÍTÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS

SEMMELWEIS-NAPON
KITÜNTETÉSEK ÉS KINEVEZÉSEK

– b. k. –

A témák között szerepelt a ma
már köztudott evészavarok, a
munkamánia, valamint a kevésbé
ismert szexfüggõség és társfüggõ-
ség. És mindig van új a nap alatt.
Ez esetben a jelenleg a lakosság 3
százalékát érintõ edzésfüggõség.
Ez utóbbiról Járai Róbert gyakorló
sportpszichológus beszélt. 

– A nagy kérdés a mikor. Vagyis
mikor válik az egészséget támoga-
tó, fejlõdést, megismerõ tevékeny-
séget és játéklehetõséget biztosító
mozgásból, testedzésbõl függõ-
ség – tette fel elõadása elején a jo-
gos kérdést. 

A mérésre különbözõ kérdõíve-
ket dolgoztak ki, köztük 2004-ben
Hausenblas és Downs, mely alap-
ján jellegzetes tünetek mutathatók
ki. Elsõként a tolerancia, vagyis fo-
lyamatosan emelni kell az edzés
mennyiségét, idejét, intenzitását.
Késõbb edzés nélkül elvonási tü-
netek, szorongás jelentkezik, mi-
vel az egyén a testmozgást hasz-
nálja szorongáscsökkentõ eszköz-
ként. Következõ fokozat a kontroll-
hiány, majd más tevékenységektõl
visszavonul, másban nem leli örö-
mét és végül a folytatólagosság,

vagyis minden körülmények között
edz. A negatív következmények a
sérülésekben mutatkoznak meg,
illetve a társas kapcsolatok látják

kárát, mivel az edzés mindenekfe-
lett elsõbbséget élvez. Gyakran ét-
kezési zavarokhoz kapcsolódik,
amikor fogyókúra, testsúlycsök-
kentés a cél, illetve jellemzõen köt-
hetõ még a koffein-, vásárlás-  és
szexfüggõséghez is. 

A szakember ismertette a kór-
kép fázisait is. 

– Az elsõ szakaszban az egyén
meghatározza a célt, hol, mikor,

mennyi ideig kíván edzeni. Ennek
betartásával az önértékelése nõ,
fizikai megjelenése, egészségi ál-
lapota javul. Ezt követi a veszé-
lyeztetett fázis, amikor szorongás-
csökkentõ eszközként kezdi hasz-
nálni a mozgást, nõ az edzésidõ,
az intenzitás, leterhelõdik a szer-
vezet, sérülések fordulnak elõ. A
következõ fázisban a másodlagos
negatív következmények tapasz-
talhatók, megváltoznak a társas
kapcsolatok, az önmagával szem-
beni elvárások, sérülések miatt
önmarcangolás, önhibáztatás jel-
lemzõ. Végül kialakul az addikció,
amikor már nem a fizikális, mentá-
lis jó érzés a cél, hanem maga a
sporttevékenység jelenti az életet. 

A diagnózisban jól bevált kérdõ-
íveket alkalmaznak a szakembe-
rek, míg a terápia alapját a helyes
motiváció meghatározása jelenti. 

– Sportolóknál is rendkívül fon-
tos a motiváció. Egyértelmûen
mérhetõ célok, hierarchikusan, lé-
pésenként lebontva. Meg kell kü-
lönböztetni a belsõ és külsõ moti-
vációt, ismerni kell az egyéni kom-
petenciákat, mire vagyok képes,
reális célokat állítani, mert ez ka-
paszkodót jelent.

Végül kérdésekre válaszolva a
szakember elmondta, jelenleg a
populáció 3 százalékát érinti az
edzésfüggõség, veszélyeztetetteb-
bek az edzõtermi, segédeszközzel
történõ testmozgást végzõk. 

EDZÉSFÜGGÕSÉG AZ ÚJ KÓRKÉP
A TÁRSAS KAPCSOLATOK IS SÉRÜLNEK

Mondják, mindenki függ valamitõl, csak nem mindegyik igé-
nyel orvosi ellátást. A függõségek volt a témája a közelmúltban a
Pannónia Pszichiátriai Egyesület XXIX. Vándorgyûlésének, mely-
nek Zalaegerszegi adott otthont.

Járai Róbert

Az MRI-labor munkatársai Kórházi Emlékplakettet kaptak.
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A barlangrajzoktól viszonylag gyorsan el lehet jutni a
kortárs grafikáig, fõleg ha valaki festékszóró spray-vel és
„linó-tenyérnyomattal” szemléleti a hasonlóságokat. Szép
Veronika festõ- és grafikusmûvész alkotásaiból nyílt tárlat
a Keresztury VMK Gönczi Galériájában, ahol Monok Ba-
lázs képzõmûvész-tanár sajátos performanszán keresztül
nyerhettünk bepillantást a barlangrajzok és grafikák vilá-
gába.

– pet –

A festészet és grafika határait feszegetõ Szép Veronika Bu-
dakalászon él, a Pécsi Egyetem mûvészeti karának festészet
szakán szerzett diplomát Tolvaly Ernõ tanítványaként, de díszí-
tõszobrászatot és grafikát is tanult. A
mostani tárlat a VMK fiatal képzõmûvé-
szeket bemutató sorozatának utolsó ál-
lomásaként nyílt meg.

Monok Balázs a most bemutatott
mûvekrõl azt mondta: Szép Veronika
képeinél a nézõ teljesen szabad kezet
kap az értelmezésben. Õ személy sze-
rint a barlangrajzoknál kezdené a mû-
vészeti elemzést. A mindenki által jól is-
mert altamirai bölény rajza például
azért érdekes, mert jól jelzi, hogy 15
ezer évvel ezelõtt az ember az egyenet-
len falú barlangon is megpróbált reagál-
ni valahogy a saját világára, környeze-
tére. A barlang falának domborúsága
ráerõsít a bölény alakjára, egyfajta tér-
hatást eredményezve. 

Szép Veronika mûvészetében is egy
speciális jelenség a térhatás; mégpedig
a takarások, átfedések hatása. Linó-
metszeteit nyomja rá a vászonra, majd

ennek egyes elemeit erõsíti kontúrokkal, így érve el a kívánt
hatást. Ha úgy tetszik, a kiállítótér, a galéria egy mûbarlanggá
válik, ahol az ember/mûvész szintén igazodik az ottani felüle-
tekhez: a sík falon jeleníti meg a térbeliség illúzióját.

Mivel a barlangrajzokat eleink „alá is írták”, hiszen gyakran
tenyérnyomokkal látták el õket. Monok Balázs egy rövid bemu-
tatót tartott arról, hogyan lehet ezt a mai kor (festékszóró spray
és linómetszéshez használt henger és festék) eszközeivel el-
érni; és hogy mi a két nyomat közti különbség.

Szép Veronika ugyan nem ezzel az eljárással szignózza ké-
pit, ám a nagyméretû linómetszetein és festményein látható
emberi alakok, illetve mozdulatok valóban képesek az õsi bar-
langok képi világát felidézni.

A tárlat július 22-ig látogatható.

ALAKOK A MÛBARLANG FALÁN
A FESTÉSZET ÉS GRAFIKA HATÁRÁN

– pP –

Mikortól van értelme vallási és
világi festészetrõl beszélni a zsidó-
sággal kapcsolatban? Mennyire
függnek az efféle címadások a
holokauszt tényétõl? (Hiszen a II. vi-
lágháború borzalmai óta alapvetõen
máshogy tekintünk a kérdésre.) És
zsidó származású alkotók képzõ-
mûvészete mennyire illeszkedett a
Magyarországon vagy Európában
megjelenõ 20. század eleji képzõ-
mûvészeti irányzatokhoz? Elöljáró-
ban annyit: ez utóbbi kérdés kulcs-
fontosságú a tárlat értelmezéséhez.

Egy nagyon komoly, gondosan
válogatott és impozáns anyag ér-
kezett a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterembe a kecskeméti Ka-
tona József Múzeum jóvoltából,
mely az ottani képzõmûvészeti
gyûjtemény részét képezi. Kár,
hogy a tárlatnyitó némileg elsik-
kadt a Múzeumok éjszakájának
kavalkádjában.

A vándorkiállítás tavaly Kecske-
méten nyílt meg a Holokauszt-em-
lékévhez kötõdõen, de maguk a ké-
pek – ahogy ifj. Gyergyádesz László
mûvészettörténész, a tárlat kurátora
a megnyitón utalt rá – nem kapcso-
lódnak a holokauszthoz. Az egysze-
ri látogató ezért elsõre akár csalód-
hat is, bár a kiállító mûvészek név-
sora (többek között Anna Margit,
Ámos Imre, Fényes Adolf, Czóbel
Béla, Farkas István) gyorsan kom-
penzálja az esetleges hiányérzetet.

De egyáltalán milyen hiányér-
zetünk lehet? Hogy nem vallási té-
májú, vagy a zsidóság sorstragé-
diájára utaló festmények vannak a
falakon? A mûvészettörténész
szerint bizonyos dolgokat tisztázni
kell. A zsidó származású alkotók
század eleji mûvészetében (akik
közül többen ekkor még nem is
voltak tisztában származásukkal)
a 20. század elsõ felének magyar
(és európai) festészeti törekvései
figyelhetõk meg. A mûvészek

ugyanis a nemzeti festészetet kí-
vánták képviselni. Persze volt, aki
tudatosan beemelt zsidó motívu-
mokat, mint ahogy egy katolikus
mûvésznél is megjelenhetnek val-
lási elemek. Ám ettõl még mind-
kettõ a magyar mûvészettörténet
szerves részét képezi. 

A kiállításon látható képek telje-
sen leképezik a századelõ szerte-
ágazó stílusirányzatait: legyen szó
expresszionizmusról, szürrealiz-
musról, szimbolizmusról vagy
absztrakt alkotásokról. Többféle
mûfaj, többféle ecsetkezelés és
megannyi életút találkozik egy tér-
ben. Ami közös, hogy legtöbbjük
életének a holokauszt vetetett vé-
get, vagy ha nem, akkor – mint An-
na Margit esetében is – további
pályájukra, mûvészetükre hatott
sorsfordítóan az üldöztetés. Ez az
a pont, ami miatt van értelme egy
kiállítótérbe vagy gyûjteménybe
rendezni a zsidó származású ma-
gyar mûvészek alkotásait, hátra-
hagyott kulturális emlékeit.

A vándorkiállításnak Zalaeger-
szeg immár a negyedik helyszíne,
a kollekció Gyõrbõl érkezett a zsi-
nagógába. A tárlat augusztus 30-ig
látogatható.

A NEMZETI FESTÉSZETET KÉPVISELTÉK
TÖBBFÉLE MÛFAJ, TÖBBFÉLE ECSETKEZELÉS

Van, amikor egy kiállítás címe önmagában izgalmas társadalmi
és mûvészettörténeti kérdéseket vet fel. A Múzeumok éjszakáján
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben megnyíló „A magyar
zsidó képzõmûvészet a 20. század elsõ felében – Megõrzött kul-
turális emlékeink a holokauszt után” címû tárlat épp ilyen. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kilencvenes években egymás

után nyíltak meg a Tourinform-iro-
dák az országban, ekkor még el-
sõsorban a lefedettség volt a cél –
fogalmazott Pereszteginé Szabó
Júlia. Hozzátette: nem csoda,
hogy néhány év elteltével a Ma-
gyar Turizmus Zrt. nem volt elége-
dett az irodák többségének mûkö-
désével. Ezért került 2004-ben be-
vezetésre a minõségellenõrzési
rendszer, melyet 2012-ben szigo-
rítottak is. A zalaegerszegiek
büszkék lehetnek, hiszen az or-
szág irodái közül csak nekik sike-
rült eddig minden évben kitûnõ mi-
nõsítést szerezniük. Joggal nevez-
hetõ így a helyi iroda a város foga-
dószobájának; annál is inkább,
mert nemcsak a turisták, hanem
az itt élõk is rendszeresen felkere-
sik a belvárosi üzletet.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
elindult a zalaegerszegturiz-
mus.hu internetes oldal. A web-
site-on (mely néhány hétig teszt-
üzemben mûködik) a legfontosabb
idegenforgalmi és turisztikai kér-
désekrõl és lehetõségekrõl tájéko-
zódhatnak az itt élõk, vagy a vá-
rosba látogatók.

Balaicz Zoltán elmondta: meg-
újulásra szorul a város idegenfor-
galmi koncepciója is. Az elõzõ
irányelvek fõleg az AquaCityre
koncentráltak, az új koncepció új
alapokra helyezné a helyi turizmus
fejlesztését. A fürdõzési lehetõsé-
gek mellett Göcsej és a közeli Õr-
ség természeti, gasztronómiai és
kulturális értékei is fókuszba kerül-
nének, csakúgy, mint a város ki-
használatlan értékei (például az
Alsóerdõ és környéke).

A város néhány hónappal ez-
elõtt felkérte a Pannon Egyetemet
egy várost érintõ imázskutatásra
(zalaegerszegieket és turistákat
kérdeztek meg a helyi kulturális és
idegenforgalmi értékekrõl). A kuta-

tás kiértékelése most zajlik, egy
szakmai csoport pedig az eredmé-
nyek alapján fogalmazza majd
meg a turisztikai fejlesztés fõbb
irányvonalait. Az új koncepció vár-
hatóan év végéig elkészül.

KITÛNÕ MINÕSÍTÉS A TOURINFORM-IRODÁNAK
ÚJ TURISZTIKAI HONLAP ÉS MEGÚJULÓ IRÁNYELVEK

Holokauszt-emlékév Zalaeger-
szegen címmel Siklósi Vilmos, a
helyi zsidó hitközség elnöke, a
Béke-Shalom Baráti Társaság
ügyvezetõ elnöke írt összefoglalót.
Megyeri Anna történész, muzeoló-
gus Vajda Dóri (1880–1944) zala-
egerszegi fényképészt és családját
mutatja be Vajda Tibor fia emléke-
zése alapján, gazdag fotóanyag
segítségével. Siklósiné B. Judit: A
zsidó identitás 1945 után és a hit-
élet alakulása napjainkig címmel írt
összefoglalót, míg Szemes Péter
két zalai kötetrõl emlékezett meg

Emlékek szóból és kõbõl címmel.
Schweitzer Gábor jogtörténész:
Gondolatok Kapiller Imre és Paksy
Zoltán,  A zalaegerszegi zsidóság
története a betelepüléstõl napjain-
kig címû kötetét méltatta, Király
László zenei szakíró A holokauszt
a magyar zenében címmel írt és a
folyóirat-bemutatón a jelenlévõk
izgalmas zenei élményben is ré-
szesültek elõadása során. Horváth
Nóra mûvészeti író a 20. század
elsõ felében született magyar zsi-
dó képzõmûvészetet mutatta be a
Pannon Tükörben.

PANNON TÜKÖR-BEMUTATÓ
ÖSSZEÁLLÍTÁS A HOLOKAUSZT-EMLÉKÉV TISZTELETÉRE

A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség Közösségi Házában mutatták
be az idén 20 éves Pannon Tükör kulturális folyóirat 3. számát,
amelyben a Holokauszt-emlékév tiszteletére készült egy összeál-
lítás. Az írásokról és elemzésekrõl Péntek Imre fõszerkesztõ és
Szemes Péter fõszerkesztõ-helyettes beszélt, rámutatva a zsidó
kultúra – képzõmûvészet, zene – fontosságára.

MUNKÁJÁRA IGÉNYES

TAKARÍTÓNÕ

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

REGGELI ÉS

A DÉLI ÓRÁKBAN.
TEL.: 92/314-215

Fotó: –pP –



6 Városháza

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a
10/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rende-
letével az önkormányzat illetékességi területén
2015. július 1. napjától bevezette az építmény-
adót. A rendelet megtekinthetõ a
www.zalaegerszeg.hu oldalon az Önkor-
mányzat/Közgyûlés/Rendeletek cím alatt.

A rendelet hatálya kiterjed a Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi
területén építmény tulajdonnal rendelkezõ jogi sze-
mélyre, egyéb szervezetre, magánszemélyek jogi
személyiséggel nem rendelkezõ személyi egyesü-
lésére továbbá azon magánszemélyre, aki a tulaj-
donában levõ építményt üzleti célra hasznosítja. 

Az építményadóról elsõ alkalommal az adóha-
tóság által rendszeresített nyomtatványon 2015.
augusztus 15-ig kell bevallást tenni. Az önkor-
mányzat illetékességi területén mûködõ vállalkozá-
sok részére 2015. július 1. napját követõen tájé-
koztatót, adórendeletet, kitöltési útmutatót és be-
vallási nyomtatványokat postázunk.

Az építményadó-bevallásra szolgáló nyomtat-
vány és a kitöltési útmutató a www.zalaeger-
szeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyom-
tatványok/Adó ügyek/Építményadó cím alatt meg-
található és letölthetõ. A bevallási nyomtatvány
igény esetén a Polgármesteri Hivatal Adóosztá-
lyán is átvehetõ.

A bevallások feldolgozását követõen a fizeten-
dõ építményadó összege határozattal kerül megál-
lapításra, a fizetési határidõ és az építményadó
beszedési számlaszám megjelölésével.

A kitöltött, aláírt nyomtatványokat az önkor-
mányzat adóhatóságához postai úton, 8901 Zala-
egerszeg, Kossuth L. 17–19. címre kell eljuttatni, il-
letve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adó-
osztályán ügyfélfogadási idõben kedden, szerdán
és pénteken 8.00–12.00 óráig, kedden délután
13.00–16.30 óráig és szerdán délután
13.00–18.00 óráig leadhatóak.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal

Adóosztálya

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 BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ 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. 2015. július 31. (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 pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.
– igazolást az öregségi nyugdíjólról.
A pályázat elbírálásának ideje: 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, a
beadásti határidõ letelte után soron következõ ülésén.

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.
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)
2015. augusztus 10. (hétfõ) 14.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

III/43. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfortos

192  6.528 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

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

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. július 31. (péntek)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is. 
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Bérlõkijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Ál-
talános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh fsz. 9. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh fsz. 15. 38 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802

A lh I/20. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444 

B lh tt. 64. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

179 6.444 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a – többször módosított – 9/2004.
(III. 05.) rendelete alapján pályázatot ír ki a pé-
csi felsõoktatási intézményekben tanuló zala-
egerszegi hallgatók számára biztosított 10 pé-
csi kollégiumi férõhely elnyerésére.

A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján
nyerhetõek el, a pályázatokat ZMJV Polgármesteri
Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának feltételei:
A PÁLYÁZÓ
a) állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezik,
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi

felsõoktatási intézmény nappali tagozatán végzi, 
c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõis-

kolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, il-
letve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz
részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasz-
tással nem élt,

d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyúj-
tására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították.

Fontos információ: az a kérelem, amelyet nem a
rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmá-
nyokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírá-
lás nélkül elutasításra kerül. 
A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsõ-
éves hallgatóknak és a leendõ elsõéveseknek is
szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk
a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek” pályázati
kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, If-
júsági és Sportbizottságához. 

A pályázat befogadásának feltétele:
a) a hallgató az elbírálást megelõzõ félévben mi-

nimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi ered-
ményt ér el,

b) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásá-
nak évében tanulmányait még nem kezdte
meg,  pályázatában a felsõoktatási intézmény-
be történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania
kell. Ebben az esetben a pályázat befogadásá-
nak feltétele, hogy a pályázó  érettségi vizsga-
eredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.

A pályázat elnyerésének feltétele:
a pályázó szociális körülményei (jövedelmi vi-

szonyok, testvérek száma, szülõk vagyoni
helyzete) a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. augusztus 10. (hétfõ) 16.00 óra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyúj-
tott pályázatok beérkezési határideje is 2015.
augusztus 10. (hétfõ), ezt a kérelmek feladásánál
kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni.

A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályá-
zatokat 2015. augusztus 24-ig bírálja el, döntésérõl
határozatban értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a fenti rendelet 1. számú mellékletében szerep-

lõ adatlapot, valamint az abban meghatározott
igazolásokat az alábbiak szerint:

b) a tanulmányi átlag, illetõleg a felsõoktatási in-
tézménybe történt felvétel és a pályázat befo-
gadásának feltételét jelentõ 4.00 érettségi vizs-
gaeredmény igazolását,

c) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
d) az együttlakókról szóló igazolást,
e) nappali tagozatos iskolai tanulmányokat folyta-

tó testvér iskolalátogatási igazolását.
Egyéb információ: 

az állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ
diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkor-
mányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel
párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által
meghirdetett megyei férõhelyeket is megpályáz-
ni. A felvételi esély növelésének érdekében cél-
szerû ezzel a lehetõséggel is élni. 

A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfél-
szolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portál-
járól (www.zalaegerszeg.hu) a „Hirdetmények, pá-
lyázatok” és a „Kultúra, Köznevelés, Sport rovat, az
utóbbiban a „Felsõoktatás” alcím alatt.
Bõvebb felvilágosítás:

ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási
Osztály. Telefon: 502-190

Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdeké-
ben az adatlapon telefonos és e-mail elérhetõ-
séget szíveskedjen feltüntetni.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSA
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A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

INFORMÁCIÓS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Információ szolgáltatása, belépõjegyek árusítása, ruhatárosi
teendõk ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/ gimnázium
• egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Idegennyelv-ismeret
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:
• jó kommunikációs készség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a személyes adatokat tartalmazó szakmai önéletrajz
• a végzettséget igazoló dokumentum másolatai
• erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betöltésének idõpontja: 2015. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Jo-
hanna intézményegység-vezetõ ad a 92/599-337-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Hangverseny- és Kiállító-
terem címére történõ beküldésével (8900 Zalaegerszeg, Ady u.
14.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elõzetes elbírálás után személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 27.

– Nekünk az a legfontosabb,
hogy évrõl évre a Szuper Ligában
szerepeljünk – hangoztatta Bakos
György, a ZTE vezetõedzõje. – Az
elõzetes erõsorrend alapján úgy
ítéltük meg, hogy egy csapatnál
jobbak lehetünk. Azt láttuk, hogy az
MTK kiemelkedik a mezõnybõl, rá-
adásul az erõsebb csoportba kerül-
tünk. Ezt bizonyítja, hogy a csoport-
mérkõzések során két szoros mér-
kõzésen egyaránt 4:3-ra nyertünk.
Bizonytalansági tényezõ, hogy miu-
tán a csapatoknak április közepéig
le kell adni a szerepeltetendõ játé-
kosok listáját, egyáltalán nem biz-
tos, hogy õk a Szuper Liga idõpont-
jában itthon lesznek. Akárcsak a
többi csapatnál, nálunk is akadt tá-
vozó menet közben. Erõsségünk,
Marosi Katalin a csoportmérkõzé-
sek után befejezte szereplését,
ment Wimbledonba párost játszani.
Ráadásul többen is megsérültek
nálunk. A csoportmérkõzések so-
rán elõfordult, mikor az ellenfélnek
meccslabdája volt, innen sikerült
fordítanunk. Idén Fortuna is velünk
volt, de természetesen nemcsak a
szerencsének köszönhetjük sikerü-
nket. 

– A bronzérmes csapat is jó
kollektívát alkotott, feltehetõen
így volt ez idén is?

– A társaság magja 4–5 éve
együtt van. A lányok egy része elér-
kezett abba a korba, hogy döntenie
kell a tenisz, illetve a továbbtanulás
között. Volt, aki a tanulásra voksolt,
s akadt, aki az Szuper Liga elõtti
héten érettségizett. Õk természete-
sen nem tudtak rendesen edzeni. A
megérzéseimre kellett támaszkod-
nom az összeállítás során. Az

eredmény mutatja, jó döntéseket
hoztam.

– Az ezüstérem megszerzésé-
vel magasra tettétek a mércét.
Ezt nehéz lesz túlszárnyalni…

– Az idei helyezésünket a he-
lyén kell kezelni, és meg kell pró-
bálnunk építkezni belõle. Tisztában
kell lennünk azzal, hogy legjobb já-
tékosainkat az ellenfelek megkör-
nyékezik. Adott tehát a feladat,
amennyire lehet, egyben kell tarta-
ni a társaságot, ami anyagiak függ-
vénye is. Most kijelenteni, hogy egy
év múlva is ezüstérmesek leszünk,
butaság lenne. Biztosan lesznek tá-
vozók, olyanok, akik messze
Egerszegtõl tanulnak, mások pedig
már nem vállalják fel ilyen szinten a
teniszt. Õket pótolni nem lesz egy-
szerû feladat. A magyar játékospiac
szûk, nehéz olyan teniszezõt talál-
ni, aki valóban erõsítést jelent.

– Akkor nem lesz egyszerû fel-
adat jövõre egy ütõképes ZTE-t
összehozni… 

– Nem bizony, mivel 2016-ban
olimpia is lesz. Nem tudni azt sem,

hogy a szövetség mikor rendezi a
Szuper Ligát, s a helyiek mellett kit
lehet arra az idõpontra megszerez-
ni. Az elõnevezést idén szeptem-
berben kell leadni, a véglegeset áp-
rilisi végéig. Jövõ év januárjától
anyagi lehetõségeinkhez mérten

megpróbáljuk a legjobb csapatot
összehozni. Rohonyi Réka, aki az
USA-ban tanult, és a csapat erõs-
sége volt két éven át, befejezte ta-
nulmányait. Amerikában telepedik
le, valószínûleg már nem áll csapa-
tunk rendelkezésére.

– Tudnak szakmai és anyagi
szempontból is profitálni az
ezüstérembõl? 

– Szakmai szempontból nagyon
fontos lesz, hogy a teniszt
úgymond bevigyük az iskolákba. A
tanulókkal és szüleikkel ismertes-
sük eredményeinket, ami minden-
képpen vonzó lehet. Egy generáció
– már említettem – kifut a ZTE-nél,
fel kell építeni a következõt. Úgy lá-
tom, a „ Nagy sportágválasztóknak”
igazán nincs hozadéka. A tenisz
számára biztosan. Megítélésem
szerint a mai világban a gyerekeket
meg kell nyerni a sportnak, a te-
nisznek. Az anyagiakról szólva, re-
mélem az önkormányzat és szpon-
zoraink révén sikerülhet egy ütõké-
pes csapatot jövõre is összehoz-
nunk.

A BENNMARADÁS HELYETT EZÜSTÉREM
MAGASRA TETTE A MÉRCÉT A ZTE TK

A ZTE TK nõi teniszcsapata a tavalyi bronzérem után idén
ezüstöt szerzett a Szuper Ligában. Ami annál is inkább értékes,
mivel a résztvevõk létszáma nyolcról hatra csökkent, s a kiesõ
csapatok jobb játékosai közül többen a megmaradókat erõsítet-
ték. Emiatt is az egerszegiek szerényebb célt – a bennmaradást –
tûzték ki célul maguk elé. 

– Már több éve edzõsködik az
utánpótlásnál, hová helyezné az
U–17-sekkel elért sikert?

– Fontos állomásnak tartom
edzõi pályafutásom során, de re-
mélem, nem ez lesz a legnagyobb
– hangoztatta Szabó II. Zsolt. – A
fiúknak mondtam, hogy ez most a
harmadik osztályozós részvé-
telem. Játékosként kettõt sikerrel
vívtam meg, remélem, sikerül
edzõként is. – Menet közben kel-
lett alkalmazkodniuk, mivel az
MLSZ idény közben változtatta
meg a versenykiírást…

– Az eredeti kiírás szerint az
U–21-es együttes vihette volna fel
a többit, a téli szünetben azonban
módosítottak ezen. Addig Szarka
Péter dolgozott a csapattal – aki
szintén jól látta el feladatát –, ve-
zetõi döntés eredményeként ez-
után kerültünk ide Bozsik József-
fel. Az indok az volt, hogy miután
mindenképpen cél a feljutás, ruti-
nosabb edzõt nevezzenek ki – és
mivel három évet dolgoztam
Szombathelyen, az Illés Akadé-
mián – döntöttek mellettem.

– Az NB II-es bajnokság meg-
nyerése, vagy az osztályozó volt
a nehezebb?

– Nem megsértve a másodosz-
tályban játszókat, de akárcsak a
felnõtteknél, itt is nagy a különb-
ség az elsõ és második vonal kö-
zött. A ZTE utánpótláscsapatának
illett megnyernie saját fejlõdése
szempontjából a másodosztályt.
Az osztályozó, az már egészen
más mûfaj. Már elõre tudtuk az el-
lenfeleket. A négy mérkõzés közül

a másodikon Gyirmóton, és a har-
madikon hazai pályán a Paks ellen
nagyon jól játszott a csapat. Eze-
ken alapoztuk meg a feljutást. A
másik kettõn bebizonyosodott,
hogy ebben a korban még hiány-
zik a teljes mértékû koncentráció.
Az NB II-ben kihagyásokkal is le-
hetett mérkõzést nyerni. Az osztá-
lyozók szintje már hasonlított a
legmagasabb osztályhoz, ahol vé-
gig figyelni kell(ene). A legjobbak

között akkor lehet esélyünk meg-
kapaszkodni, ha ezen a téren
elõbbre lépünk. Egyébként furcsá-
nak tartom 17 éves fiúk vállára
tenni egy akkora terhet, hogy tõlük
függ a ZTE FC utánpótlásának a
jövõje. Nyilván ez a tény is zavar-
ta a játékosokat, hogy  ötgólos elõ-
nyünket majdnem sikerült elher-
dálni. Szerencsére a hosszabbí-
tásban mi szereztük meg Pakson
a feljutást érõ találatot.

– Mire lehet képes a csapat a
legjobbak között?

– A magyar labdarúgás nem
egetverõ színvonalú, de az után-
pótlás területén itt is nagy a kü-
lönbség az elsõ és másodosz-
tály. Sikeresek akkor lehetünk,
ha felvesszük az NB I iramát, rit-
musát, és megtanulunk 90 per-
cen át koncentrálni. Akkor meg-
kapaszkodhatunk a legjobbak
között.

– Kik számíthatnak szép lab-
darúgó-pályafutásra a csapat-
ból?

– A magyar labdarúgás újabb
igazságával válaszolnék. Azon fia-

talokban, kikben megvan a tehet-
ség, azokból az alázat hiányzik,
aki nem annyira tehetséges, az vi-
szont dolgozik, mert jobb akar len-
ni. Ketten-hárman szép jövõ elõtt
állnak. Csak rajtuk múlik, meddig
jutnak el a fociban.

– Marad a feljutó csapatnál?
– Nem, egy új U–17-es korosz-

tályt veszek át, velük próbáljuk
meg kiharcolni a bentmaradást.
Remélem, sikerrel.

ISMÉT AZ ÉLVONALBAN
AZ U-17-ESEK RÖPÍTETTÉK A TÖBBIEKET AZ NB I-BE

Hosszú évek után szerepelhet ismét az NB I-es utánpótlás-baj-
nokságban a ZTE, Szabó II. Zsolt U–17-es csapata az osztályozón
harcolta ki a feljutást. Az U–17-esek aztán „felvitték" a legjobbak
közé az U–16 és az U–19-es korosztályt is. 

– Pontosan emlék-
szem a dátumra, 1974.
szeptember 28-án egy
tehetségkutató verse-
nyen kötöttem barátsá-
got az atlétikával – emlé-
kezett a kezdetre Csi-
szár Attila. – A versenyt
az egykori Katona SE
pályáján tartották, azóta
vagyok benne a sportágban. Ifi-
ként többször voltam távolugrás-
ban korosztályos válogatott. Való-
jában gátfutóként kezdtem, itt let-
tem válogatott kerettag, egy sérü-
lés után tértem át a távolugrásra.
Tizenegy évesen kezdtem a ver-
senyzést, 24–25 évesen hagytam
abba kényszerûségbõl. Érdekes
módon nem a pályán sérültem le,
lépcsõzés lett a vesztem, mindkét
bokámban elszakadt a szalag.

– Fiatalon nem akart elsza-
kadni az atlétikától?

– A sérülésem után nyílegye-
nes út vezetett az edzõség felé,
1988-ban végeztem Nyíregyhá-
zán, a tanárképzõ fõiskolán, és
mindjárt munkába is álltam. Kö-
zépfokú edzõi papírral rendelke-
zem.

– Mindig az utánpótlás terü-
letén dolgozott?

– Csak azon, jó érzés a gye-
rekekkel megismertetni, megsze-
rettetni az atlétikát.

– Számított az elismerésre,
vagy meglepetésként érte?

– Egyáltalán nem számítottam

rá. Az értékelés során
elhangzott, hogy az elis-
merést ki kell érdemelni.
Úgy látszik, nekem sike-
rült. Ezzel az elismerés-
sel nemcsak az én mun-
kámat díjazták, hanem a
klubnál dolgozó többi
utánpótlásedzõét is. A
Zalaszám ZAC-nál

ugyanis csapatmunka folyik.
– Az évek során sokan meg-

fordultak a keze alatt, akik azóta
már jó eredményeket értek el a
sportágban…

– Mindenkire büszke vagyok,
aki hozzám járt edzésre. Neveltje-
im közül a teljesség igénye nélkül
kiemelném Ferenczi Melindát,
Köcse Richárdot, Hári Annát,

Krasznai Annát, Németh Benede-
ket, Bagladi Mártont és Dienes
Mátyást, õ korosztályos válogatott.

– Az országos szövetségtõl
kapott elismerés mire sarkallja?

– További eredményes nevelés-
re. Fõállásban a Landorhegyi-isko-
lában is javarészt a serdülõ korosz-
tályt oktatom. Gyorsan változik a vi-
lág, szerencsére hozzánk a gyere-
kek jönnek sportolni, annak ellené-
re, hogy más területek is vonzzák
õket. Arra kell nevelni õket a szak-
mai rész mellett, hogy szemléletük
minél profibb legyen. Ez manapság
nagyon nehéz feladat. Fontos,
hogy  az itt nevelõdõ atléták komo-
lyan vegyék a versenysportot. Jó-
magam – és az itt dolgozó edzõk –
ezt szeretném elérni. Meg kell talál-
ni azt a pontot, hogy a gyerekek is
komolyan vegyék az atlétikát. Ez
nagyon szép feladat egy utánpót-
lásedzõ számára.

A FIATALOK KÖZÖTT ÉRZI JÓL MAGÁT
CÉLJA: NEVELTJEI KOMOLYAN VEGYÉK AZ ATLÉTIKÁT

Nemrég vehette át a MASZ közgyûlésén a Magyar Atlétika
Utánpótlás Neveléséért díjat  Csiszár  Attila, a Zalaszám ZAC
utánpótlás-nevelõ központjának vezetõje. 

A ZTE FC kezdeményezésére az idei évben
bevezetésre kerül a megyei labdarúgóbérlet –
hangzott el a ZMLSZ és a ZTE FC közös sajtótá-
jékoztatóján.

Kocsárdi Gergely klubigazgató elmondta, hogy a
cél kettõs: növelni a bérletesek számát, illetve köze-
lebb hozni a megyei labdarúgókat a ZTE FC-hez,
mely még mindig a régió „kirakatcsapata”. A bérletek
50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg a
ZTE FC klubirodájában, a 2015/2016-os idényre
6.000 Ft-ért. A megállapodást a felek 5 évre kötötték. 

Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatósá-
gának igazgatója elmondta, hogy csaknem 8000 ver-

senyengedéllyel rendelkezõ labdarúgó van a megyé-
ben, az õ számukra biztosít lehetõséget a klub, vala-
mint azoknak a sportvezetõknek is, akik regisztráci-
ós kártyával rendelkeznek. A megyei csapatok plaká-
ton és a ZMLSZ honlapján is tájékoztatást kapnak a
kiváltás lehetõségérõl. Az igazgatóság törekszik ar-
ra, hogy az egyesületek megállapodást kössenek a
klubbal, mely szerint a ZTE FC-bérlet a saját mérkõ-
zéseikre is érvényes legyen. 

Sipos Jenõ, a Magyar Labdarúgó-szövetség saj-
tófõnöke elmondta, hogy maga is kíváncsian várja az
országban egyedülálló kezdeményezés eredményét,
hogy utána a többi NB I-es, NB II-es klubnak is ajánl-
hassák a lehetõséget.

EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS

A SPORTÁG
ÜNNEPE VOLT

Két napon át igazi kézilabda-
fesztivált láthattak az érdeklõ-
dõk a Kölcsey-gimnáziumban.
A szervezõk és a csapatok is
kitettek magukért, a VI. Nemze-
dékek Tornája a sportág ünne-
pe volt Zalaegerszegen.

EREDMÉNYEK:
U–12 es korosztály, leány: 1. GÓ-
NA Lenti. 2. Izzó SE. 3. Egerszegi
KK.
U–12-es korosztály, fiúk: 1. Izzó
SE, 2. Szentgotthárd, 3. Letenye,
4. EKK.
Junior fiúk: 1. Csáktornya MRK. 2.
SZOESE. 3. EKK. 4. Kölcsey DSE.
Junior leányok: 1. Csáktornya
MRK. 2.Tapolca. 3. EKK.
Felnõtt nõk: 1. EKK. 2. Hegykõ
SE. 3. Nyirád.
Felnõtt férfiak: 1. Becej (szerb). 2.
Tapolca. 3. Egerszegi KK. 4. Sop-
ron.
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A komplex program teljes idõszakát végigkísérte az egyéni szükségletre épülõ közismereti és
szakmai felzárkóztatás, a pszichoszociális és mentális támogatás, a lemorzsolódás megakadályozá-
sa. A program részét képezte a végzett hallgatók munkába helyezése és munkában tartása. A szak-
mai képzés mellett a résztvevõk felkészítést kaptak álláskeresési technikákból, digitális írástudásból,
továbbá életviteli ismeretekbõl. A résztvevõk a képzés idõtartama alatt havi 70.000 Ft képzési támo-
gatásban részesültek. A program résztvevõi a gyakorlati képzés idõtartama alatt közhasznú tevékeny-
séget végeztek Zalaegerszeg megyei jogú város oktatási és szociális intézményeiben, illetve közin-
tézmények javára (lakatosok).

A projektben vállalt feladatok, indikátorszámok teljesültek, illetve túlteljesültek. A programba a ter-
vezettek szerinti 24 fõ került bevonásra. Az OKJ képzést 22 fõ résztvevõ fejezte be, 2 fõ egészség-
ügyi okok miatt tanulmányait megszakította. A 2014 decemberében megtartott szakmai vizsgák nyo-
mán 10 fõ kapott OKJ szakács, 12 fõ OKJ épület- és szerkezetlakatos szakmai bizonyítványt. (A vég-
zettek 100%-a!) 2015. január 1-tõl kezdõdött el az addig elvégzett felkészítésekre épülõ projekttevé-
kenység: a végzett résztvevõk munkába helyezése és munkában tartása. Hat fõ számára a projekt
keretein belül került sor szakmabegyakorló foglalkoztatásra, melyet újabb 6 hónapos – a nyílt munka-
erõpiacon történõ – foglalkoztatás követ, a többi résztvevõ pedig közvetlenül helyezkedett el a mun-
kaerõpiacon. Így a 22 fõ végzett résztvevõ közül a projekt zárásakor 21 fõ állt munkaviszonyban, kö-
zülük 17 fõ már 6 hónapos, 4 fõ 5 hónapos munkaviszonnyal rendelkezett. A támogatott foglalkozta-
tásban részt vett 6 fõ továbbfoglalkoztatása – a város munkaadóinál – megkezdõdött.

A projekt zárásakor konferencián sikerült megismertetni az érdeklõdõkkel, a térségben dolgozó
szakemberekkel, a projektben alkalmazott módszereket, a megszerzett tapasztalatokat, valamint tá-
jékoztatni õket az elért eredményeinkrõl, amelyek jól hasznosíthatók a hátrányos helyzetû emberek
társadalmi felzárkóztatásában és a felnõttképzésben is.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0015 PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány

Központ: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.

Telefon/fax: 92/707-605

E-mail: termisk@zalaszám.hu

Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 98–100.

Telefon: 92/598-300 • Fax: 92/596-617

E-mail: termeloiskola@zelkanet.hu

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 20-0058-04

Akkreditációs lajstromszám: AL-1420

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg

Az Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány által Zalaegerszegen megvalósított
TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0015 projekt 2014. január 1-én indult és 2015. június 30-án zárult
le. A másfél éves program 1 hónapos felkutatást és kiválasztást; két szakmában – sza-
kács, valamint épület- és szerkezetlakatos – 11 hónapos OKJ szakmai képzést; valamint 6
hónapos szakmabegyakorló foglalkoztatást biztosított. A projektbe olyan 24 fõ hátrányos
helyzetû munkanélküli került bevonásra, akik legalább 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkeztek és: 25 év alatti pályakezdõk, vagy 50 év felettiek, vagy legalább 6 hónapja
nem folytattak keresõ tevékenységet, vagy 24 hónapja nyilvántartott álláskeresõk voltak.

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.

MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS

PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-

PALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES

KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.
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2 + félszobás, azonnal be-
költözhetõ, jó állapotban lévõ csa-
ládi ház Zalabéren a falu központ-
jában eladó. Érd.: 30/9595-181

Zalabéren, a falu központ-
jától öt percre, lakható hétvégi
ház gyümölcsössel eladó. Érd.:
30/9595-181


