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UNIÓS TÁMOGATÁSOKRÓL ÉPÜL AZ IDÕSOTTHON A PAISBAN
GINOP: JÚLIUS 9-TÕL LEHET PÁLYÁZNI
 Több mint 80 milliárd forint értékben pályázhatnak gépbeszerzésre, eszköz- és épületfejlesztésre a vállalkozások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kiírásaira július 9-tõl. Az év végéig újabb pályázati lehetõségeket hirdetnek
meg 2800 milliárdos keretösszeggel, 130 pályázat keretében.
– A. L. –
A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs
helyettes államtitkára ezzel a bejelentéssel kezdte tájékoztatóját az
európai uniós támogatásokat ismertetõ zalaegerszegi konferencián.
Csepreghy Nándor felhívta a figyelmet, hogy 2020 után várhatóan
csökken az uniós fejlesztési forrás,
ezért a jelenlegi lehetõségekkel úgy
kell élni, hogy anélkül is legyen gazdasági növekedés Magyarországon. Jelezte, a 2014–2020-as idõ-

szak fejlesztési forrásainak felhasználásakor a munkahelyteremtés és
a gazdaságfejlesztés elválik egymástól. Az új munkahelyek létesítése elsõsorban a mezõgazdaság, a
turisztika és a gépipar területén várható uniós forrásból, és a támogatott különbözõ szektoroknál fontos
szempont lesz, hogy egyre több
magyar termék és szolgáltatás találjon külpiacot. Az innovációra a
mostani fejlesztési ciklusban 750
milliárd forint uniós támogatás várható a korábbi idõszak 250 milliárdjával szemben. Kiemelte, hogy az új

pályázati rendszerben olyan vállalkozások kaphatnak pénzügyi támogatást, amelyek hozzá tudnak járulni a munkahely-teremtési és a gazdaságnövekedési célokhoz.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere az önkormányzat
vállalkozásokat segítõ programjait mutatta be. A helyi gazdaság
erõsítése érdekében korábbi gazdasági szenátus helyett együttmûködési megállapodást kötöttek
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, valamint a VOSZ Zala Megyei Szervezetével. Az iparûzési
adó mentességének felsõ határát
1,5 millióról 2,5 millió forintra
emelték.
(Folytatás a 3. oldalon.)

NEMZETKÖZI MÛTEREM A MOSODÁBAN
ZALAEGERSZEGRE KÖLTÖZÖTT A LENDVAI D'CILINC

 Zalaegerszegre helyezte át székhelyét a lendvai alapítású és
mûködésû D'Clinic Studios. A három éve létrejött képzõmûvészeti mûhely a világ bármely pontjáról fogad alkotómûvészeket,
akik egy pályázati elbírálás után egy vagy két hónapra bérbe
vehetik a stúdió mûtermét, és addig ott dolgozhatnak. A projekt
végén egy kiállítás keretében mutatják be az elkészült munkákat.
– pP –
Zalaegerszegen a Rákóczi úti
Szolgáltatóház egykori mosodájának üres helyiségeibõl alakították
ki az új mûtermet, ahol egyszerre
négy mûvész tud dolgozni. A
D'Clinic Studios vezetõjét, Pál
Katja lendvai festõmûvészt kérdeztük a költözés okairól és az itteni tervekrõl.

ÖNKÉNTES MUNKÁRA IS SZÁMÍTANAK

települt át a nemzetközi mûterem,
ami júliustól novemberig fogad
több turnusban alkotókat. A jelentkezõknek pályázniuk kell, a felhívást pedig nemzetközi képzõmûvészeti honlapokon teszi közzé a
stúdió vezetõje, így a világ bármely pontjáról érkezhetnek mûvéMint mondta, Lendván megvál- szek.
tozott néhány körülmény, Zalaegerszegen pedig ezzel párhuzamosan adódott egy nagyon jó lehetõség, így sikerült bérbe venni a
mosodát. Pál Katja viccesen hozzátette: érdekes, hogy az angol
nyelvben a clinic rímel a cleaning
(tisztítás) szóra, így izgalmas,
hogy épp egy volt mosodába költöztek. Egyelõre kísérleti jelleggel

A stúdió munkájából már kaphatott ízelítõt a zalaegerszegi közönség, hiszen néhány hónappal
ezelõtt a Keresztury VMK Gönczi
Galériájában nyílt interaktív tárlat
a lendvai alkotótelep The Mixer
Project címû, több éves anyagából. Ez a projekt egyébként a
D'Clinic egyik programeleme is,
mely arról szól, hogy két-két különbözõ stílusú és különbözõ helyrõl
érkezõ képzõmûvész dolgozik egy
közös alkotáson. Az alkotótelepen
zajló munkának ezenkívül van egy
kötetlenebb változata is, ami egy
individuálisabb, nyitott mûhelyfoglalkozást jelent.
(Folytatás a 5. oldalon.)

 Az egykori Pais Dezsõ Általános Iskolában nyílik meg õsszel a Miasszonyunk Idõskorúak Otthona. Az otthont még 1993-ban hozta létre a Notre Dame Nõi
Kanonok- és Tanítórend, aktív szerepet vállalva a város idõsellátásában. A rend azonban két évvel ezelõtt úgy döntött, hogy
a profiljába kevéssé illeszkedõ szociális ellátást 2015. év végével megszüntetik, és inkább az oktatásra koncentrálnak.
– pet –
Így az idõsotthonnak új hely után kellett nézni. Bár az elmúlt
években több helyszín is felmerült, a zalaegerszegi önkormányzat
javaslatára végül a Pais-iskola üresen álló épületének egy részét
vehetik birtokba. Az egykori iskola falait még gyermekrajzok díszítik, a régi tantermek ajtaján ott áll még a tanárok neve. Az átépítés
viszont március óta zajlik. A költségekhez elsõ körben a
tanítórend és a város önkormányzata is 60–60 millió forinttal járult
hozzá. Menet közben kiderült: a beruházás összege 200 millió forint lesz, így az önkormányzat 80 millió forinttal még támogatta a
projektet.
Az elsõ ütem ezzel célegyenesbe érkezett, az átépítési munkák
jól haladnak, így várhatóan õsszel megnyithatja kapuit az idõsotthon – fogalmazott dr. Marx Gyuláné intézményvezetõ a helyszínen, ahol sajtótájékoztatóval egybekötött bejárást tartottak. A
szemlén részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester is. Az országgyûlési képviselõ szerint egy
társadalom intelligenciáját mutatja, hogy hogyan bánik az idõsekkel. A mostani beruházás egy nagy elõrelépést jelent. Aki ide kerül, biztos, hogy jó és korszerû otthonba kerül – fogalmazott.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

„NEM ÁLLUNK ROSSZUL”
VIGH LÁSZLÓVAL – AZ ELSÕ FÉLÉV MUNKÁJÁRÓL
 Nehezebb hónapokon vannak túl az országgyûlési képviselõk,
mint az elõzõ években. Tíz ülésnappal több idõt töltöttek a parlamentben, február 16-tól 42 rendes ülésen és 8 rendkívüli ülésen
vettek részt. Az is megkülönbözteti ezt az idõszakot az elmúlt évtizedekétõl, hogy júniusban már elfogadta az Országgyûlés a
2016. évi központi költségvetést. A részletekrõl Vigh Lászlóval,
Zalaegerszeg és térségének országgyûlési képviselõjével beszélgettünk.
– V. Zs. –
– Miért volt szükség arra,
hogy már nyáron legyen költségvetése az országnak?
– Nagyon fontos, hogy kiszámítható gazdasági folyamatok között lehessen dolgozni. Az, hogy
van már költségvetésünk, nagy
segítséget jelent azoknak, akik
elõre szeretnének tervezni – válaszolja. – Szeretnék néhány adatot is mondani, az biztos, hogy az
infláció nulla százalék körül lesz,
a gazdasági növekedést 2,5–3
százalék körülire várják az elemzõk. A munkában lévõk aránya folyamatosan nõ, négymillió felett
van a foglalkoztatottak száma.
Azért is fontosak ezek az adatok,
mert erre alapozva lehet a jövõt
tervezni. A költségvetési vitában
– bár az ellenzék nem fogadta el
a jövõ évi büdzsét – nagy tiltakozás nem volt a baloldal részérõl.
Bízom abban, hogy amit a kormány ígér a költségvetésben, azt
tudja tartani, sikerült ez az elmúlt
években is.
– Milyennek látja a Zalaegerszegen elindult fejlesztési folyamatokat? A kormány és az önkormányzat között aláírt megállapodás elemei tarthatók lesznek?
– Nagyon örültünk, hogy a megyei jogú városok látogatásai sorában Orbán Viktor miniszterelnök
harmadikként Zalaegerszeget választotta. A megállapodás, amit

Balaicz Zoltán polgármesterrel
aláírtak, sok beruházást, fejlesztést tartalmaz, hozzárendelve az
anyagi forrásokat. Hogy minden
tartható lesz-e, az nagymértékben
függ a tervezésen, a kivitelezésen,
a zalai szakemberek és vállalkozások munkáján. Úgy látom, nem
állunk rosszul, a tervek, az elõkészítõ munka – legyen szó az ipari
parkról, az uszodáról vagy a
Mindszenty-zarándokközpontról –
az elképzeléseknek megfelelõen
halad.
Úgy gondolom, jól mûködik a
város – folytatja Vigh László. – A
fiatal polgármester és a képviselõk
is reálisan tudják képviselni a zalai

Vigh László

megyeszékhelyet. Van bennük
kreativitás és tenniakarás.
– Sok idõt tölt Zalaegerszegen, milyen kérésekkel keresik
fel, mirõl beszélgetnek egy-egy
találkozás alkalmával?
– Magánemberek és különbözõ
cégek képviselõi is gyakran meg-

FOCITÁBOR BOTFÁN
 Elsõ alkalommal és ettõl függetlenül nagy sikerrel rendeztek
focitábort Botfán. Az egyhetes napközis jellegû együttlét kinekkinek az egyéni felkészültsége alapján a labdajáték megszerettetését, illetve az utánpótlás-nevelést tûzte célul.
– B. K. –
Óvodástól 14 éves korig várták
a jelentkezõket az egyhetes táborba Botfára, melyet részben az itteni LSC támogatott. A helybeli és
környékbeli gyerekeken kívül még
Veszprémbõl is volt résztvevõ, a
településrészen élõ nagyszülõknek köszönhetõen. A 20 fõs csa-

patban egyetlen lány is helyet
kért.
– Már az öt nap alatt is látható
volt a fejlõdés a gyerekeknél, a viselkedésben, hozzáállásban, kitartásban,
feladatvégzésben,
együttmûködésben – mondta Bíró
András táborvezetõ, a Botfai LSC
játékosa. – Mindennap volt edzés,
rövid mérkõzések, elméleti felada-

BARÁTSÁGOK SZÖVÕDNEK ÉVRÕL ÉVRE

keresnek. A legutóbbi hónapokban
fõleg munkahelyteremtéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatban, valamint devizahiteles ügyek miatt jöttek hozzám. A vállalkozások vezetõi pedig szívesen számolnak be
nekem fejlesztési elképzeléseikrõl, terveikrõl, és ami nagyon érdekli õket, azok a következõ évek
pályázati lehetõségei.
– Jól érzékeljük, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a
zalaegerszegi megyei kórház
nagyberuházását, a szívcentrum kialakítását?
– Igen, jól látják. Mint a térség
országgyûlési
képviselõjének
alapfeladatom, hogy az egészségügyi intézmény jól mûködjön.
Ezért rendszeresen ellátogattam
az intézménybe, figyeltem az építkezést. Most az eszközbeszerzésben kell segítenem a kórházat.
Nem kevés pénzrõl van szó.
– Beszélgetésünk elején említette, hogy van egy álma? Elárulja?
– A nagy álmom a Hevesi Sándor Színház komplett felújítása,
amely mintegy egymilliárdos beruházást jelent. Jeleztem ezt az igényemet a kormány illetékeseinek
is, nagyon szeretném, ha 2018 végére meg is valósulna, és a színház kívül-belül megújulna, természetesen a színpad-, fény- és
hangtechnikával együtt.

tok a focival és a futballtörténettel
kapcsolatban, de szerveztünk túrát, kirándulást is a környékre. A
tábor zárására pedig meghívtuk a
szülõket. Jók a tapasztalatok, szeretnénk, ha ennek jövõ nyáron
folytatása lehetne.
A többségében alsó tagozatos
gyerekek a nemrégiben kialakított
új mûfüves pályán edzettek, játszottak 20 perces mérkõzéseket,
ezzel a hivatalos után, gyakorlatilag is felavatták a létesítményt.
– Fontosnak éreztük, hogy a
nálunk edzõ fiatalok mellett megszólítsuk azokat a gyerekeket is,
akiknek egy része kevésbé van
kapcsolatban a sporttal. Az évet
így egy jó programmal, táborral
zártuk. A tábor végén a szülõkkel
és csapattagokkal közös fõzés pedig igazi közösségépítõ élményt
jelentett – mondta Kocsis Sándor,
a Botfai LSC vezetõje.

ELMARAD A FOGADÓNAP
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy BALAICZ ZOLTÁN polgármester augusztusi fogadónapja elmarad.
Szíves megértésüket kérjük!

ELMARAD A FOGADÓNAP
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester júliusi fogadónapja elmarad.
Legközelebb augusztus 11-én fogadja a hozzá fordulni szándékozókat a megszokott idõpontban a városházán.

JÓTÉKONYSÁGI NAP
AZ AQAUCITYBEN
 Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezõk a zalaegerszegi AquaCityben 2015. augusztus 9-én a XIV. Jótékonysági
Napra, amely idén kettõs célt szolgál.
A bevételbõl támogatják a Zala Megyei Kórház Genetikai Laboratóriumának eszközbeszerzését, amely egy új mikroszkóppal és a
kromoszómaanalizáló program frissítésével korszerûbb ellátást
biztosíthat a magzati fejlõdési rendellenességek kiszûrésében, és
a fejlõdési rendellenességekkel született gyermekek betegségének
hátterében lévõ genetikai okok tisztázásában.
Emellett a Hevesi Sándor Színház elõterének felújításához szeretnének segítséget nyújtani, hogy a színházkedvelõ közönséget
méltó fogadótérben köszönthesse a társulat.
Ezen a napon az AquaCity szolgáltatásait a zalaegerszegi lakosok kedvezményesen vehetik igénybe, s az elmúlt esztendõkhöz
hasonlóan a város közéleti személyiségei, intézményei, civil szervezetei is jótékonysági fõzõversennyel segítik a célok elérését.
Színpadi produkciókat is láthat és hallgathat a közönség, kicsiknek
és nagyoknak is jó szórakozást ígér az augusztusi vasárnap.

SZURGUTI ÉS KÁRPÁT-MEDENCEI GYEREKEK ZALAEGERSZEGEN

APRÓHIRDETÉS
Fotó: Seres

A hagyománynak megfelelõen ismét szurguti diákokat fogadtak a városházán. A házigazdák nevében Gecse Péter alpolgármester adott tájékoztatót Zalaegerszeg életérõl, majd a gyerekek a várossal és környékével ismerkedtek. A nyaralás, mint az elmúlt években, az idén is jól sikerült.
A Kárpát-medencei gyermektábor résztvevõi is megérkeztek Zalaegerszegre. Barótról,
Nyárádszeredáról, Marosvásárhelyrõl, Beregszászról érkezõ mintegy ötven diákot Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte a város dísztermében. A diákok a városban eltöltött egy hét alatt kézmûves-foglalkozáson, gyalogos és kerékpártúrán, városnézésen vettek részt, valamint kirándultak Göcsejben és az Õrségben is.

Î 2 + félszobás, azonnal
beköltözhetõ, jó állapotban
lévõ családi ház Zalabéren a
falu központjában eladó.
Érd.: 30/9595-181
Î Zalabéren, a falu központjától öt percre, lakható
hétvégi ház gyümölcsössel
eladó. Érd.: 30/9595-181
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Aktuális

TAPASZTALATSZERZÉS

UNIÓS TÁMOGATÁSOKRÓL

NYÁRI DIÁKMUNKA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

GINOP: JÚLIUS 9-TÕL LEHET PÁLYÁZNI

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vállalkozói alapot hoztak létre,
amit közmûcsatlakozásra fordíthatnak, a dolgozók eljutását a
munkahelyekre kerékpárutak, járdák, buszmegállók építésével segíthetik. Országosan is egyedülálló önkormányzati kamattámogatási rendszert alakítottak ki: a helyi
vállalkozások 0,9–1,9 százalék
közötti kamattal tudnak hitelt felvenni fejlesztéseikhez.
Zalaegerszeg északi ipari parkja az országban elsõként nyerte el
a Tudományos és Technológiai
Park címet, ami pályázati elõnyt jelent az uniós források lehívásakor.
Beszélt arról, hogy Kecskeméttel
egy idõben, az országban elsõként
indították el a duális mérnökképzést 2012-ben, amit a BGF közgazdászképzésén is bevezettek.
Kitért a Modern Városok Program részeként megkötött kormányzati megállapodás jelentõségére.
Mint mondta, lobbiznak azért, hogy
Zalaegerszegtõl az M7-es gyorsabb elérhetõségét biztosító 2x2
sávos gyorsforgalmi út projektjébe
a nagykapornaki és a zalacsányi
szakaszok is bekerüljenek. Jelezte, hogy az M9-es Zalaegerszeg és
Vasvár közötti szakaszának tervezése 2017 elejére megvalósulhat,

így 2018-ban elkezdõdhet a kivitelezés. Ez a zalaegerszegi vállalkozások számára Ausztria, illetve a
nyugati piacok jobb elérése miatt
fontos. Balaicz Zoltán végül beszámolt arról is, hogy a Deák téri új ingatlanban, a helyi vállalkozások
pályázati szándékait segítendõen

nálhatnak fel, melybõl a települési
utak rendbetételére is szánnak forrásokat. Méltatta a megyei önkormányzat a százszázalékos tulajdonában lévõ Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységét, amely az elmúlt évtizedekben több milliárdnyi hitelkihe-

Csepreghy Nándor

Balaicz Zoltán

Dr. Pál Attila

Nagy András

lyezéssel segítette a kis- és középvállalkozásokat.
Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
igazgatója ismertette a GINOP
prioritásait. Többek között jelezte,
hogy a gépbeszerzésre, telephely-,

információtechnológia-fejlesztésre
kiírt pályázatokat csak a feldolgozóipari kisvállalkozások vehetik
igénybe, az alapítvány viszont azt
szeretné, ha a támogatási lehetõséget a kereskedõ és szolgáltató
vállalkozásokra is kiterjesztenék.

zésükre álló tereken már megtörtént a szobák kialakítása, ezenkívül lesz orvosi és betegszoba,
gyógytornászhelyiség, imaszoba,
ebédlõ, irodák és egy nagyobb pihenõszoba a dolgozók részére. Az
új otthonban az eddigi 34 fõ helyett 50 fõt tudnak ellátni, háromszemélyes szobákban.
Az intézmény vezetõje azt is elárulta, hogy van egy úgynevezett
„bakancslistájuk” is, hiszen a rendelkezésre álló 200 millió forint
nem mindenre elegendõ. Pluszforrásra (körülbelül 19 millió forintra)
lenne szükség egy melegítõkonyha kialakításához, ezenkívül egyelõre hiányzik a gyengeáramú
rendszer is, amivel televíziót, telefont és internetet lehetne mûködtetni a szobákban. Az idõsotthon
épp ezért a következõ hetekben,
hónapokban önkéntesek, civilek,
vállalkozók segítségét várja. Szí-

MSZP: KULTURÁLIS JÖVÕKÉP

 Az elmúlt közgyûlésen elfogadott kulturális koncepció nagyon
gazdag kulturális életet vizionál és pályázatokra alapoz – fogalmazott az MSZP sajtótájékoztatóján Szabó Katalin, az oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagja.
Hozzátette: a koncepció keretjellegû, hiszen nem tudni még,
mennyi külsõ forrást lehet szerezni az elképzelések megvalósításához. Ez a város harmadik kulturális koncepciója, amely tartalmaz
olyan elemeket, melyeket már az
elsõben is megfogalmaztak. Példaként említette az Alsóerdõ szabadidõközponttá alakítását. A koncepció a régi MMIK-ra épül, itt lenne Zalaegerszeg kulturális központja, és itt kapna helyet a Griff
Bábszínház is. A kérdés csak az,
mikor kezdõdhet a régi mûvelõdési központ felújítása.
Szabó Katalin elmondta: jónak
tartják, hogy alanyi jogon támogat
a város egyesületeket, azt viszont
szeretné tudni, hogyan lehet bekerülni ebbe a körbe, illetve ha valaki nem teljesíti az elvárásokat, hogyan kerülhetne ki onnan. A másik
fontos kérdés: az intézmények

– pet –

önkormányzati fejlesztési irodát
nyitnak hamarosan.
A rendezvényen dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke is
köszöntötte a megjelenteket. Kitért
arra, hogy a megyei TOP-programban 23 milliárd forintot hasz-

ÉPÜL AZ IDÕSOTTHON A PAISBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán úgy látja, hogy a
város mindig is fontosnak érezte
az idõskorúak támogatását. Az elmúlt években több lépés is történt
az idõsügyi ellátás terén. A Miasszonyunk Idõskorúak Otthona
2013-ban kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy segítsenek
új helyszínt találni az intézménynek. Úgy gondolták, hogy a 2007ben bezárt Pais-iskola megfelelõ
helyszín lehet az idõsotthon számára. Az otthon ellátórendszere
50 fõs lesz, de szeretnék a késõbbiekben tovább bõvíteni és forrást
találni ahhoz, hogy hospiceszolgálatot is indíthassanak.
Dr. Marx Gyuláné a bejárás során elmondta: az otthon az iskola
mélyföldszinti részeit veheti birtokba, a többi rész egyelõre változatlan marad, és a hajdani uszodát
sem használják majd. A rendelke-

 A Nemzetgazdasági Minisztérium nyári diákmunkaprogramjáról
tartott sajtótájékoztatót dr. Koczka Csaba, a Zalaegerszegi Járási
Hivatal vezetõje. A járás területén mûködõ önkormányzatoknak
és önkormányzati intézményeknek egy országos projekt keretében lehetõségük van diákokat foglalkoztatni a szünidõ alatt.

fenntartásának biztosítása, és ez
sem kerül kevés pénzbe. Megjegyezte még, sajnálja, hogy a kulturális mecenatúra nem igazán mûködik a városban, nincs igazán hagyománya. Javasolta még a kulturális intézmények akadálymentesítését is.
A sajtótájékoztatón Kiss Ferenc
önkormányzati képviselõ a kulturális koncepcióval kapcsolatban megjegyezte: a szocialistáknak egy kérésük volt, hogy május 8-át, az
Európa-nap megünneplését is vegyék be a koncepcióba, ha már a
külsõ források között nagyon sok
az EU-s pénz. Sajnálja, hogy a
többség e kérést elutasította. A
képviselõ szólt még arról, hogy
kezdeményezni fogják, hogy a
LED-es világítással kapcsolatban a
kivitelezõ számoljon el, mire költötte az egymilliárd forintot, és mennyibe került egy lámpa felszerelé-

vesen vesznek minden adományt
és támogatást, hogy minél elõbb
fel tudják szerelni a szobákat beépített szekrényekkel, bútorokkal,

függönyökkel, ezenkívül számítanak önkéntesekre, akik segítenek
megtisztítani a belsõ udvarokat a
gaztól és a szeméttõl, valamint kerítésekre is szükség lenne. Annál
is inkább, mert az úgynevezett kiserdõ felé teraszt szeretnének nyitni, hogy a lakók a szabadban, kellemes környezetben is pihenhessenek.

Koczka Csaba elmondta: a minisztérium már 2013-ban és 2014ben is indított diákmunkaprogramot, ami idén egy kibõvített formában folytatódik tovább. A projekt
egyik legfontosabb célkitûzése az,
hogy a diákok minél korábban
munkatapasztalathoz jussanak,
így a munkasiker révén megelõzzék a késõbbi inaktivitást. Ezenkívül jövedelmet is biztosítanak a
fiataloknak a nyári hónapokra. Országos szinten másfélmilliárd fo-

hatnak napi négy órában, amiért
bruttó 52 ezer 500 forintos bért
kapnak. Az állam százszázalékban támogatja a foglalkoztatást. A
diákok fõleg az iskolákban, óvodákban, illetve a települések közterületein végeznek majd munkát.
A meghirdetett programra legelõször alsónemesapáti önkormányzata jelentkezett, így Koczka
Csaba a sajtótájékoztató keretében a település polgármesterével,
Pereszteginé Cziráki Katalinnal írta alá elõször a hatósági szerzõdést. A polgármester elmondta:

rint áll rendelkezésre, a zalaegerszegi járás 12 millió 400 ezer forintot költhet a diákok foglalkoztatására.
Ami a konkrétumokat illeti: a
foglalkoztatási igényt az önkormányzatok, illetve a hozzájuk tartozó intézmények jelenthetik be a
járási hivatalnál, a diákoknak pedig egy formanyomtatványt kell kitölteniük a regisztrációhoz, ami
szintén a hivatalban szerezhetõ
be. Eddig 45 település jelentkezett, és összesen körülbelül
160–190 dolgozni szándékozó,
16–25 év közötti diákot várnak.
A fiatalok egy hónapot dolgoz-

hat diákot foglalkoztatnak a következõ egy hónapban, akik a közösségi terek szépítésében (virágosítás, parkosítás) vesznek részt, illetve a falu intézményeiben
(ovóda, iskola, kultúrház, könyvtár) végeznek majd kisebb munkákat.
Koczka Csaba elmondta: a
projektre a zalaegerszegi önkormányzat is jelentkezett. Mivel
azonban a megyeszékhelyen sok
a közfoglalkoztatott, akik elvégzik
a parkfenntartási feladatokat, a
diákok itt inkább a városhoz tartozó intézményekben kapnak majd
munkát.

Fotó: – pP –

FEDEZZÜK

FEL EGYÜTT

ZALAEGERSZEG TITKAIT!
Múltidézõ belvárosi sétára invitálja az érdeklõdõket a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület és a Tourinform-iroda 2015. augusztus 15-én szombaton 10.00 órai kezdettel. A túra a Széchenyi tér
4–6. szám alatt található Tourinform-irodából indul, Gróznerné Németi Piroska idegenvezetõ kalauzolásával. Az egykori Zalaegerszeget, a város neves épületeit, tereit és utcáit felidézõ séta várhatóan
másfél-két órát vesz igénybe.
A városnézés alapjául szolgáló Zalaegerszeg titkai címû ingyenes idegenforgalmi kiadványt keressék a Tourinform-irodában!

4

Kitekintõ

SZÁZ ÉVE AZ ANYÁK SZOLGÁLATÁBAN
BESZÉLGETÉS TÓTH LENKE MEGYEI VEZETÕ VÉDÕNÕVEL

 A magas csecsemõhalandóság volt az egyik oka, hogy hazánkban éppen száz éve, 1915 júniusában létrejött az Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemõk védelmére. Tóth Lenke megyei vezetõ védõnõvel a centenárium alkalmából beszélgettünk.
– A szövetség célul tûzte ki,
hogy már a fogantatástól kezdve
védjék az anyákat a veszélyektõl,
melyek a szegénység, a tudatlanság, valamint a rossz higiénés viszonyok miatt leselkedtek rájuk.
Az elsõ védõnõi szolgálatot a gödöllõi járásban alakították ki. Az
egészségházak rendszere a második világháború után jött létre
igazából, ami a mai szempontok
alapján egy jól mûködõ rendszer
volt. Az akkori, lényegesen nagyobb területû Zala megyében kevés védõnõ dolgozott a háziorvosokkal együtt, a mainál jóval nagyobb körzetet ellátva. A hatvanas
évek elején hozták létre a jelenlegi
védõnõi hálózatot, ami az elmúlt
15–20 évben gyakorlatilag nem
változott. Igaz, bõvültek a védõnõk
feladatai, kisebbedtek a körzetek,
de létszámuk ugyanaz maradt.
– Hogyan segítették az anyákat akkor és most a gyermekvál-

lalás ösztönzésében, illetve felkészítésében?
– Régen, amikor több generáció élt együtt, több tapasztalatot,
bölcsességet tudtak átadni az
asszonyok a leánygyermekeknek.
Ma már az úgynevezett nukleáris
családokban sokkal nehézkesebben zajlik mindez, ezért valóban
készülni kell a gyermekvállalásra.
Való igaz, hogy a mûvészetekben
az anyaság, a gyermekvállalás teljesen pozitívan, szép képekben jelenik meg, de mindannyian tudjuk,
különösen azok, akik már szültek,
hogy ennek megvannak a mindennapi nehézségei. A védõnõi ellátás
célja éppen ezért mindig is az volt,
hogy segítsék az anyákat megbirkózni a „feladattal”, a szükségleteikhez igazodva, személyre szabottan. A gondozás persze nem
pótolja a mindenkori család, a társadalom támogatását, ugyanakkor
jó közérzettel, pozitív érzelmekkel

Tóth Lenke

segít felkészülni a szülésre, a baba érkezésére.
– A Stefánia Szövetség egyik
célkitûzése a csecsemõhalandóság csökkentése volt…
– Hosszú éveken át a csecsemõhalandósági mutatók határozták meg az egészségügyi ellátórendszer színvonalát. Örömmel
mondhatjuk el, hogy az utóbbi pár
évben folyamatosan csökkent a

VÉDETT NÖVÉNYEK MEGMENTÕJE
„TARKA PETTYES KOSBOR” A BOTFAI TEMETÕBEN

 A természeti értékek tekintetében fehér folt Zala megye,
több szakemberre lenne szükség, hiszen van felfedeznivaló a
környéken, fogalmazott
dr. Illyés Zoltán biológus, aki a
napokban több természeti ritkaságot is talált a vidéken.
– B. K. –
A biológus neve ismerõs lehet
az olvasóknak, hiszen többször tudósítottunk értékmentõ munkájáról. A szakember néhány éve költözött Budapestrõl Zalaegerszegre, s azóta nagy odafigyeléssel járja a vidéket. Kiélezett látása kiemelten az orchideákra van, hiszen ebbõl a témából doktorált.
Mentett meg már értékes növényeket például a botfai temetõben.
S most egy fokozottan védett virág, a méhbangó önbeporzását
dokumentálhatta.
– 2010-ben láttam ebbõl a mediterrán vidékrõl származó fajból
néhány tövet, de virágzást még
nem. Mindig az elõzõ évi idõjárás
határozza ezt meg, a tavalyi több
csapadék tehát most mutatkozik
meg, hiába van ismét aszályos
nyár. A növény érdekessége, hogy
mivel a környéken nem él a számára specifikus rovar, mely elvégezné a beporzást, önbeporzóvá
vált. Ez, bár a túlélése záloga,
hosszú távon nem jó, a genetikai
állománya miatt. Egyébként a virág
a nõstény méhet utánozza küllemében, illetve ennek megfelelõ
feromont bocsát ki, így csalogatva
oda a hímeket, melyek a beporzást
végzik. Jelenleg egyetlen ilyen virágtövet láttam, ennek természetvédelmi értéke 250 ezer forint.
– Mi a helyzet a tarka pettyes
kosborral, melyre korábban lelt
rá a botfai temetõben?
– A helyi emberek már segítenek ennek a védésében, közel
húsz tõ az állomány. Botfai természetfotós, Kaszás Ildikó, pedig a
környékbeli legelõkön talált egy
nagy állományt, melyet közel
négyezer egyedre becsültem a
felmérés során. Ez országos ritkaság, ilyent még nem is hallottam.
– Nem kellene akkor védetté
nyilvánítani az ilyen helyeket?
– Helyi védettségrõl az önkor-

mányzat dönt, országos védettséghez pedig több védendõ érték
szükséges. Nem feltétlenül természetvédelmi az a terület, ahol védett növények élnek nagy számban. S ez esetben egy hasznosítás alatt álló legelõrõl van szó. Ez
egyébként jót tesz a növénynek,
de stabilitásra van szüksége. Zalában a kissé löszös, homokos talaj,
a szárazabb domboldalak, a felhagyott szõlõkben kialakuló állandó
gyep kedveznek az orchideáknak,

ezért is gyakoribb itt ez a növényfaj, mint máshol az országban. De
sebezhetõ élõhelyrõl van szó, ahol
a gazda sokszor tudtán kívül okozza ezek pusztulását.
– Miért is fontosak az orchideák?
– Az éghajlat stabilitásához a
legutolsó rovarra, növényre is
szükség van. Relatív, hogy ronda
vagy szép, hogy gaz, hogy káros.
Ezt az ember bélyegzi rá az élõlényekre. A sokféleség a legfonto-

csecsemõhalálozás. A Zala megyei adatok 3–4 ezrelék között
mozognak, ami országosan és
európai szinten is kiemelkedõ, a
skandináv államokhoz hasonló. Ez
az eredmény a védõnõi szolgálat,
az alap- és szakellátás összehangolt munkájának köszönhetõ a
megyében. Tudjuk azt is, hogy az
egészség fenntartásában az
egészségügyi ellátás önmagában
nem elég, az is fontos, hogy a lakosság együttmûködjön az orvosokkal, nõvérekkel, védõnõkkel.
– Merre fejlõdhet a védõnõi
szolgálat?
– Az ünnepségen elhangzott: jó
lenne a következõ száz év elteltével is ilyen szép dolgokra visszaemlékezni. Ide tartozik, hogy 2014
és 2015 a megújulás éveit jelentették a védõnõi szolgálatnak. Az országos TÁMOP-program keretében képzési és módszertani fejlesztés valósult meg, ami a 0–7
éves korosztály egészséges életkezdésének támogatását célozta
meg a korai kiszûrés és fejlesztés
lehetõségével. A cél, hogy jobb
egészségben, jobb esélyekkel induljanak el az életbe. Az átlagos
életkor kitolódott, egyáltalán nem
mindegy, milyen egészséggel
élünk. Úgy vélem, a szakpolitika
és a pályázati lehetõség komoly
tudással vértezte fel az alapellátás
szereplõit, amit át kell ültetni a
gyakorlatba. A jövõ egyik feladata
mindenképpen ez.

sabb az élõvilágban, ez biztosítja
a környezet stabilitását. Lehet,
hogy még nem tudjuk a jelentõségét egy-egy élõlénynek, attól még,
ha közvetve is, biztosan van. Akárcsak jelzõ növényként, hogy a talaj nem szennyezett, nem vegyszerezett.
– Talált-e egyéb érdekességet?
– Egyetlen szál rendkívüli
nõszõfüvet, mely annak ellenére,
hogy fajtársai zöldek, fehér színû.
Vagyis nincs benne klorofill, nem
fotoszintetizál, és mégis él! Méghozzá egy gombán keresztül egy
fa táplálja. Ez a hármas együttélés
új dolog, a fa-gomba szimbiózis
régebbi. Ez akár egy evoluciós
váltásnak is a jele lehet ezen orchidea esetében, vagyis, hogy abbahagyja a növényekre jellemzõ
önálló táplálék-elõállítást. Ilyent
látni kiszámíthatatlanul ritka dolog.
Ma már azt is tudjuk, izotópos mérések alapján, hogy nemcsak
gomba-fa kapcsolat létezik, hanem a gombákon kereszetül a fák
is kommunikálnak és segítik egymást. Mindezek kapcsán a napokban volt egy erdészeti összejövetel, ahol ebbõl a szemszögbõl beszéltük át az erdõgazdálkodást. A
növényi együtthatásokat még pontosabban kellene ismerni a helyes
erdõgazdálkodás szempontjából.
Ezért is lenne szükség alaposabb
állapotfelmérésekre, hogy minél
több növény esélyt kapjon a túlélésre.

KÍNAI–ZALAI ORVOSCSERE
EGÉSZSÉGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS

 A Zala Megyei Közgyûlés vezetése a közelmúltban fogadta a kínai Jiangsu tartomány ötfõs egészségügyi delegációját a Megyeházán. A tartomány egészségügyi és családtervezési bizottságának
fõigazgatója által vezetett küldöttség a magyar egészségügyi alapellátás rendszere, mûködése és finanszírozása felõl érdeklõdött.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke sajtótájékoztatón elmondta, a 80 milliós lakosságú
Jiangsu tartománnyal 2013 januárjában kötöttek együttmûködési megállapodást. Azóta már

egészségügyi ellátás fejlesztését
Kínában, valamint kutatási területeken is együttmûködnek majd.
A tanácskozáson dr. Halász
Gabriella, a megyei kórház fõigazgatója a kórházban zajló beruhá-

Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke az egészségügyi delegációval.

hetedszer látogatott magas rangú
kínai politikai delegáció Zalába,
más-más szakterületet képviselve.
A kapcsolat egyik konkrét eredménye az, hogy a keszthelyi egyetem
már együttmûködik a jiangsui
egyetemmel.
Mint mondta, most az egészségügy területén kötöttek megállapodást, melynek révén orvoscserére lesz lehetõség. A hagyományos kínai orvoslást gyakorló
szakemberek érkeznek Zalába, innét pedig szívsebészek, reumatológusok, ortopéd szakorvosok
utaznak ki majd a Jiangsu tartomány kórházaiba. A megállapodás
részeként segíteni fogják a nép-

zást, dr. Paizs Teréz megyei tiszti
fõorvos az egészségügyi alapellátás rendszerét mutatta be, dr. Árok
Krisztina, a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási fõosztályának vezetõje a
magyar egészségbiztosítási rendszer mûködésérõl tájékoztatta a
kínai vendégeket.
Wang Yonghong, a Jiangsu tartomány egészségügyi és családtervezési bizottságának fõigazgatója a megismert ellátási formákat
példaértékûnek nevezte. Fontosnak tartja Zala megye és tartományuk közötti együttmûködést valamennyi egészségügyi intézmény
területén.
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KIÉGÉS HELYETT TUDATOS PIHENÉS NEMZETKÖZI MÛTEREM A MOSODÁBAN
STRESSZ ÉS REMÉNYTELENSÉGÉRZÉS

 A kiégési (burnout) szindrómát 1974-ben írták le elõször. Lényege, hogy krónikus megterhelés és tartós stressz hatására érzelemi
és fizikális kimerülés keletkezik, reménytelenségérzéssel, minden
tekintetben (önmaga, mások, munka, társadalom) negatív attitûddel. A terápia egyik módja, a tudatos pihenés, melyet talán nyáron
jobban van mód gyakorolni. Bár sejthetõen pont azok nem teszik,
nem tehetik ezt, akinek a legnagyobb szüksége lenne minderre.
Mindenesetre a mentálhigiénés intézet munkatársai megtették a
magukét, amikor figyelemfelhívó programot szerveztek a témáról.
– B. K. –

ZALAEGERSZEGRE KÖLTÖZÖTT A LENDVAI D'CILINC

kapcsolatait, egyedüllétre ítéli magát. Tagadja a problémákat, a teljesítménykényszeren kívül minden
megszûnik, a feladatvégzésre fixálódik, gondolkodása beszûkül, intoleranciája nõ, a baráti beszélgetésekre nincs igénye, azt nyomasztó
teherként éli meg. Megváltozik a
magatartás, külsõ véleményt nem
hallgat meg, mindent kritikának
vesz, megjelennek új szenvedélyek
(többségében függõségek), elvesznek korábbi vágyak (szexuális érdektelenség). Visszahúzódik, megjelenhet a totális kiszállás vágya.

mélyes igényeket elfojtja, alváshiánnyal küzd, a teste kezd kimerül– A kiégést elõször nem magun- ni. Megváltozik az értékrend, mivel
kon vesszük észre, hanem a kollé- lemond a saját igényeirõl, deformágánkon – indította humorral az elõ- lódik az ítélõképessége. Elveszíti a
adását Zaleczky Elza mentálhigiénikus szakember. – A betegség elnevezését, „burnout”, a fémiparból
vették, amikor ugyanis a vas elfárad, rideg lesz, törékeny, nem lesz
teherbírása, eltörik vagy elszakad.
Az ember is így járhat, de nem mindenki. Mitõl függ tehát a kiégés létrejötte? A fõ ok, hogy valamibõl  Folytatódnak a nyári szórakoztató programok a belvárosban.
plusz vagy hiány van az adott em- Július 13–19. között ismét megrendezésre kerül a B-vitamin Naber esetében. Plusz lehet például a pok rendezvénysorozat, a Kvártélyház pedig augusztus végéig
sok stressz, az érzelmi megterhe- várja a színházbarátokat. A részletekrõl Balaicz Zoltán polgárlés, problémás kliensekkel való fog- mester és Tompa Gábor, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje tartott
lalkozás, megterhelõ munkahelyi sajtótájékoztatót a városházán.
keretfeltétel, sok adminisztráció.
Hiány lehet képzettségbõl, képes- – pet –
Ami a Kvártélyház elõadásait ilségbõl, lehetõségbõl, szabadidõleti: kilencedik évadát kezdi meg
A polgármester elmondta: július 16-án a szabadtéri színház.
bõl, változatosságból, munkatársi
összhangból, szakmai és szemé- egész évben sok kulturális és szó- Idén egy felújított (A kaktusz virályes elismerésbõl, idõkeretbõl, saját rakoztató program várja a zala- ga) és egy új (Komámasszony, hol
motiváció felmérésbõl (ez utóbbi egerszegieket, köszönhetõen töb- a stukker) elõadást láthat a közönmár eleve nem megfelelõ pályavá- bek között a város rendezett taná- ség. Ez utóbbi darab – melyet Görlasztást okoz). Mindenkinek az éle- csú várossá válásának 130. évfor- gey Gábor vígjátékából Tompatében elõfordulhatnak súlyos dulója miatt. Néhány hete ért vé- gábor Kornél állít színpadra – érstresszes helyzetek, de ez alkal- get az Egerszeg Fesztivál, a Dísz dekessége, hogy harminc évvel
mankénti. Míg a kiégés hosszabb tér pedig ismét benépesül egy hét- ezelõtt már játszotta a Hevesi Sánideig tartó folyamat, testi-lelki tüne- re. A fesztiválsátor újra felállításra dor Színház Fráter András rendetekkel – részletezte az elõadó. – került, ahol hétfõtõl péntekig 20-fé- zésében. A társulat egyik oszlopos
Jellemzõ a fáradtság, melyen plusz- le sört kóstolhatnak a betérõk, es- tagja, György János színmûvész
alvás sem segít, krónikus fejfájás, ténként pedig koncertekkel várják akkor is játszott a darabban, és a
nyak- és válltájéki panaszok, re- a közönséget. Balaicz Zoltán hoz- mostani elõadásnak is az egyik fõménytelenségérzés, étkezési szo- zátette: a B-vitamin Napok elsõ- szereplõje lesz. Ráadásul ugyankások megváltozása, feszültség, sorban nem a nagy produkciók, és azt a szerepet játssza, mint egykonegatív beállítódás általánosság- nagykoncertek fesztiválja, inkább ron. A próbák már folynak, és a
ban mindennel szemben, humorér- baráti társaságokat, kisebb közös- rendezõ szerint egy nagyon jó,
zék elvesztése, rugalmatlanság, ségeket várnak a Dísz térre né- szatírikus tanmesét, ha úgy tetszik,
hány hangulatos estére.
empátiás kapacitás kimerülése.
vezetéselméleti vígjátékot láthat
Tompa Gábor a programokkal majd a közönség július 30-tól, ösEzután a szindróma lefolyási
szakaszait is megismerhették az kapcsolatban elmondta: hét zene- szesen kilenc alkalommal.
kar lép majd fel a színpadon. Leszérdeklõdõk.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
– Kezdetben a bizonyítani aka- nek helyi és országosan ismert elõ- a Kvártélyház Nyár elsõ programrásból bizonyítási kényszer lesz. adók is. Ez utóbbiak közül kiemelte sorozata, a Manna Produkcióval
Majd a fokozott erõfeszítések miatt a kedd este fellépõ Margaret Island közösen szervezett III. ZA-KO,
nõ a fáradtság, csökken az eredmé- együttest, mely egyre népszerûbb vagyis Zalaegerszegi Kortárs Mûnyesség. A következõ szakaszban az MR2 rádió hallgatói körében. De vészeti Fesztivál sikeresen zárult.
eltûnnek az érzelmek, haza viszi a színpadra lép a Lobo Latino, a Bá- Örülnek, hogy a zalaegerszegi kömunkát, nincs más az életében, bel, a Retróleum zenekar, a Cze- zönség nyitott és befogadó a fügmint a hivatalos elfoglaltságok, ez mende, a Varnyú Country és a Fe- getlen fõvárosi társulatok elõadáaz egyetlen idõtöltési forma. A sze- kete Lakkcipõk is.
saira.

B-VITAMIN NAPOK
20-FÉLE SÖR ÉS KONCERTEK A DÍSZ TÉREN

DERÛS SZÍNEK, SZOMORKÁS TARTALOM
SZEKERES EMIL KIÁLLÍTÁSA A MÚZEUMBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elsõ zalaegerszegi csoport
is ennek szellemében dolgozik.
Ottjártunkkor a mûvészek már
meg is érkeztek. A stúdióba Amerikából, Brazíliából, Írországból és
Kanadából jött egy-egy alkotó.
Carrie Fucile (USA) multimédiamûvész, Heidi Friesen (CA) alkalmazott grafikus és textilmûvész,
Lidia Malynowskyj (BR) szobrász
és Victoria Callinan (IE) grafikus
az elsõ napokban a várossal ismerkedett. Bár, mint mondták, ebben némileg akadályozta õket a
35–40 fokos hõség, ami fõleg a
kanadai és az írországi alkotónak
volt szokatlan. A mûvészek az elsõ pár napban a több hetes munkafolyamat terveit készítették el,
illetve inspirációkat gyûjtöttek.
Kész koncepcióval Carrie Fucile
érkezett, aki egy sajátos szerkezet
segítségével, különbözõ madárhangok felhasználásával, egy multimédiás performanszt mutat majd
be. Nemcsak a madarak hangját
tudja egymásra játszani, hanem
egy mikrofon segítségével a saját
hangját is hozzáteszi az alkotáshoz, ami egy ponton túl már-már
elektronikus zenére emlékeztet.
Érdeklõdésünkre elmondta: a madarak nyelve, valamint az emberi
beszéd, illetve hang keveredése
érdekli.

rejlik, hogy finom, érzékeny, derûs
színekkel kevésbé derûs, sõt sokszor szomorú tartalmakat juttat kifejezésre. Jóval, széppel érzékeltetni a rosszat pedig rendkívüli képességre vall.
A mûvészettörténész szerint

 Lényegre koncentráló, színes, mégis szomorkás; sajátos szürreális világ látható Szekeres Emil festõmûvész képein. A Nagykanizsán élõ alkotó tavaly ünnepelte 80. születésnapját, most afféle
jubileumi tárlata nyílt a Göcseji Múzeum idõszaki kiállítótermében. Bár, mint elhangzott: nem életmû-kiállítás ez, de mégis megcsillantja élete fõbb állomásait.
– pet –
Balogh László, a nagykanizsai
önkormányzat humán bizottságának elnöke a festõmûvészt köszöntve elmondta: Szekeres Emil

világítótoronyként ragyogja be
Zala megyét, ahol immár negyven éve él. Nála a festék színné
válik, a figurái nem csorbulnak:
madarak, fák, virágok és emberszerû lények jelennek meg elõt-

tünk. Ám úgy, mintha egy álmot,
egy szürreális világot szemlélnénk.
A tárlatot megnyitó dr. Kostyál
László mûvészettörténész szerint
a konstruktivizmus és a szürrealizmus formáiból eredeztethetõ Szekeres mûvészete. Ez a szürrealizmus azonban már levedlette magáról a megbotránkoztatást és a
politikai tartalmakat, sokkal inkább
egy álomszerû, szubjektív világot
képvisel. Az alkotó mûvészetének
egyik lényege és nagysága abban

Szekeres képi világának másik
fontos jellemzõi a két-, illetve háromdimenziós formák megjelenése. Ez a háromdimenziós tér hasonlít a mi világunkhoz valamelyest, ám a motívumok egy része
lebeg, mintha nem vennének tudomást errõl a harmadik dimenzióról.
A festõmûvész saját belsõ történéseit festi képeire, ám az alkotásokat nézve önmagunkat is felismerhetjük.
A tárlat augusztus 23-ig látogatható.

A négyfõs csoportban ketten is
textilekkel szeretnének foglalkozni
az itt eltöltött idõ alatt. Heidi
Friesent és Victoria Callinant is nagyon érdeklik a helyi textilmûvészethez, kézimunkákhoz kötõdõ
hagyományok. A kanadai alkotót
inkább a természetben fellelhetõ
minták inspirálják. Mint azt meg is
jegyezte: nagyon tetszik neki,
hogy a városban sok a fa és a
zöldfelület. Az írországi mûvész
pedig szívesen megismerkedne a
tradicionális magyar vagy zalai
hímzéssel, már el is kezdte tanulmányozni a jellegzetes magyar
motívumokat, illetve azt összeveti
majd az ír hagyományokkal.
Lidia Malynowskyj szobrászmûvész pedig szintén az ember és
a természet, illetve a természeti jelenségek „lelkületében” keres
majd kapcsolódási pontokat készülõ mûvéhez.
Pál Katja szerint a stúdió szellemiségében nem lesznek nagy
változások a költözés miatt. Vi-

szont ezentúl Lendva helyett Zalaegerszeg ad majd inspiráló közeget a mûvészeknek, akik a város
hangulatának egy-egy számukra
izgalmas elemét be is építik majd
munkáikba. A stúdióvezetõ az eddigiekhez hasonlóan az alkotótábort szeretné nyitottá tenni. A képzõmûvészet kedvelõinek a turnusok elején és végén mindig lesz
lehetõségük mûhelylátogatásra,
annál is inkább, mert az itt dolgozó
alkotómûvészek elõadásokat is
tartanak majd. A táborok végén
pedig kiállításokkal készülnek.
A stúdióvezetõ elmondta: a mûterem gyors kialakításában nagy
segítséget kapott Tóth Norbert
képzõmûvésztõl és a ZAZEE
Egyesület tagjaitól is. Reméli,
hogy ez a független kísérleti projekt sikeres lesz Zalaegerszegen,
hiszen pezsgést hozhat a helyi
képzõmûvészeti életbe, és bekapcsolhatja a várost a mûvészeti rezidenciaprogramok nemzetközi
hálózatába.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a – többször módosított – 9/2004.
(III. 05.) rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.

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 benyújtott pályázatok beérkezési határideje is 2015.
A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján augusztus 10. (hétfõ), ezt a kérelmek feladásánál
nyerhetõek el, a pályázatokat ZMJV Polgármesteri kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei
Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell benyújtani.
Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, IfjúsáA pályázat benyújtásának feltételei:
gi és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályáA PÁLYÁZÓ
zatokat 2015. augusztus 24-ig bírálja el, döntésérõl
a) állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezik,
határozatban értesíti a pályázókat.
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi
A pályázathoz csatolni kell:
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán végzi,
a) a fenti rendelet 1. számú mellékletében szerepc) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõislõ adatlapot, valamint az abban meghatározott
kolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, iligazolásokat az alábbiak szerint:
letve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz
b) a tanulmányi átlag, illetõleg a felsõoktatási inrészt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztézménybe történt felvétel és a pályázat befotással nem élt,
gadásának feltételét jelentõ 4,00 érettségi vizsd) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyújgaeredmény igazolását,
tására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították.
c) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
Fontos információ: az a kérelem, amelyet nem a d) az együttlakókról szóló igazolást,
rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmá- e) nappali tagozatos iskolai tanulmányokat folytanyokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírátó testvér iskolalátogatási igazolását.
lás nélkül elutasításra kerül.
Egyéb információ:
A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsõaz állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ
éves hallgatóknak és a leendõ elsõéveseknek is
diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkorszabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk
mányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel
a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek” pályázati
párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által
kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Memeghirdetett megyei férõhelyeket is megpályázgyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifni. A felvételi esély növelésének érdekében céljúsági és Sportbizottságához.
szerû ezzel a lehetõséggel is élni.
A pályázat befogadásának feltétele:
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg
a) a hallgató az elbírálást megelõzõ félévben mi- Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélnimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi ered- szolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ
ményt ér el,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portálb) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásá- járól (www.zalaegerszeg.hu) a „Hirdetmények, pának évében tanulmányait még nem kezdte lyázatok” és a „Kultúra, Köznevelés, Sportrovat, az
meg, pályázatában a felsõoktatási intézmény- utóbbiban a „Felsõoktatás” alcím alatt.
be történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania Bõvebb felvilágosítás:
kell. Ebben az esetben a pályázat befogadásáZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási
nak feltétele, hogy a pályázó érettségi vizsgaOsztály. Telefon: 502-190
eredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.
Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdekében az adatlapon telefonos és e-mail elérhetõA pályázat elnyerésének feltétele:
a pályázó szociális körülményei (jövedelmi vi- séget szíveskedjen feltüntetni!

ÉPÍTMÉNYADÓ
 Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a
10/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendeletével az önkormányzat illetékességi területén
2015. július 1. napjától bevezette az építményadót. A rendelet megtekinthetõ a
www.zalaegerszeg.hu oldalon az Önkormányzat/Közgyûlés/Rendeletek cím alatt.
A rendelet hatálya kiterjed a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi
területén építménytulajdonnal rendelkezõ jogi személyre, egyéb szervezetre, magánszemélyek jogi
személyiséggel nem rendelkezõ személyi egyesülésére, továbbá azon magánszemélyre, aki a tulajdonában levõ építményt üzleti célra hasznosítja.
Az építményadóról elsõ alkalommal az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 2015.
augusztus 15-ig kell bevallást tenni. Az önkormányzat illetékességi területén mûködõ vállalkozások részére 2015. július 1. napját követõen tájékoztatót, adórendeletet, kitöltési útmutatót és bevallási nyomtatványokat postázunk.

BEVALLÁSA

Az építményadó-bevallásra szolgáló nyomtatvány és a kitöltési útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyomtatványok/Adó ügyek/Építményadó cím alatt megtalálható és letölthetõ. A bevallási nyomtatvány
igény esetén a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán is átvehetõ.
A bevallások feldolgozását követõen a fizetendõ építményadó összege határozattal kerül megállapításra, a fizetési határidõ és az építményadóbeszedési számlaszám megjelölésével.
A kitöltött, aláírt nyomtatványokat az önkormányzat adóhatóságához postai úton, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. 17–19. címre kell eljuttatni, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán 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

KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSA
 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a
16/2015. (VI. 22.) számú önkormányzati rendeletével az önkormányzat illetékességi területén
2015. július 1-jétõl bevezette a magánszemélyek kommunális adóját. A rendelet megtekinthetõ a www.zalaegerszeg.hu oldalon az
Önkormányzat/Közgyûlés/Rendeletek cím
alatt.
Az adóbevallási kötelezettség kiterjed a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel nem rendelkezõ magánszemélyekre, akik az
önkormányzat illetékességi területén lakástulajdonnal, illetve nem magánszemély 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 nyomtat-

vány és a kitöltési útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyomtatványok/Adó ügyek/Kommunális adó cím alatt megtalálható és letölthetõ. A bevallási nyomtatvány
igény esetén a Polgármesteri 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 adóhatóságához postai úton, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. címre kell eljuttatni, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán 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

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK, GARÁZSOK
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 150723”

Cím (Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Balatoni u. 3.
2935/A/64
iroda
(csökkentett induló áron)
Balatoni u. 3.
2935/A/64
iroda
(csökkentett induló áron)
Balatoni u. 3.
2935/A/64
iroda
(csökkentett induló áron)
Balatoni u. 3.
2935/A/64
iroda
(csökkentett induló áron)
Jókai u. 34/b.
4072/2/A/38
raktár
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 3.
4983/21/A/94
raktár
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 5.
4983/21/A/95 iroda, mûhely
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 14.
4983/21/A/137
raktár
Kossuth u. 55.
3061/A/12
iroda
(csökkentett induló áron)
Petõfi u. 20. I. emelet
2275/A/1
iroda, mûhely
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
3625
mûhely
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
3625
raktár
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
3625
raktár
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
3625
raktár
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
44/3/A/33
pince
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
44/3/A/32
pince
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
44/3/A/32
pince
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
44/3/A/32
pince
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
44/3/A/32
pince
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
44/3/A/32
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi u. 2.
2324/3/A/25
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi u. 7.
2316/A/22
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 1.
2330/1/A/39
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 2. C
2356/A/28
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 4. B
2324/2/A/46
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 4. E
2324/2/A/47
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 27.
2357/A/15
pince
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 29.
2353/A/15
pince
(csökkentett induló áron)
Platán sor 3. A
4091/A/25
pince
(csökkentett induló áron)
Platán sor 3. B
4091/A/26
pince
(csökkentett induló áron)
Platán sor 5. B
4090/A/26
pince
(csökkentett induló áron)
Platán sor 7. A–B
4359/A/20
pince
(csökkentett induló áron)
Széchenyi tér 7.
3151/A/17
pince
(csökkentett induló áron)
Nyár úti garázssor
5030/6
garázs
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi utca 8.
2332
garázs
Jókai u. 34/b. alatti 14. sz.
4072/2/A/40
garázs
(csökkentett induló áron)
Köztársaság u. 17. 3. sz.
151/4
garázs

Alapterület

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

36,60 m2

720 Ft+ÁFA/m2/hó

66.934 Ft

33.467 Ft

36,62 m2

720 Ft+ÁFA/m2/hó

66.970 Ft

33.485 Ft

36,99 m2

720 Ft+ÁFA/m2/hó

67.647 Ft

33.824 Ft

17,80 m2

720 Ft+ÁFA/m2/hó

32.553 Ft

16.276 Ft

71 m2

150 Ft+ÁFA/m2/hó

27.051 Ft

13.526 Ft

85 m2

200 Ft+ÁFA/m2/hó

43.180 Ft

21.590 Ft

34 m2

560 Ft+ÁFA/m2/hó

48.362 Ft

24.181 Ft

39 m

400 Ft+ÁFA/m /hó

39.624 Ft

19.812 Ft

47 m2

900 Ft+ÁFA/m2/hó 107.442 Ft

53.721 Ft

17 m2

824 Ft+ÁFA/m2/hó

37.934 Ft

18.967 Ft

17 m2

824 Ft+ÁFA/m2/hó

35.559 Ft

17.779 Ft

22,5 m2

285 Ft+ÁFA/m2/hó

16.288 Ft

8.144 Ft

9 m2

285 Ft+ÁFA/m2/hó

6.515 Ft

3.258 Ft

9 m2

285 Ft+ÁFA/m2/hó

6.515 Ft

3.258 Ft

38 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.162 Ft

6.081 Ft

40 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.802 Ft

6.401 Ft

40 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.802 Ft

6.401 Ft

40 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.802 Ft

6.401 Ft

45 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

14.402 Ft

7.201 Ft

45 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

14.402 Ft

7.201 Ft

90 m2

171 Ft+ÁFA/m2/hó

39.091 Ft

19.545 Ft

100 m2

171 Ft+ÁFA/m2/hó

43.434 Ft

21.717 Ft

179 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

57.287 Ft

28.644 Ft

50 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

16.002 Ft

8.001 Ft

93 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

29.764 Ft

14.882 Ft

93 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

29.764 Ft

14.882 Ft

66 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

21.123 Ft

10.561 Ft

62 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

19.842 Ft

9.921 Ft

66 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

15.088 Ft

7.544 Ft

66 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

15.088 Ft

7.544 Ft

69 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

15.773 Ft

7.887 Ft

128 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

29.261 Ft

14.630 Ft

26 m2

280 Ft+ÁFA/m2/hó

18.821 Ft

9.411 Ft

16 m2

133,50 Ft+ÁFA/m2/hó

5.425 Ft

2.713 Ft

15 m

2

318 Ft+ÁFA/m /hó

12.116 Ft

6.058 Ft

12 m

2

182 Ft+ÁFA/m /hó

5.547 Ft

2.774 Ft

17 m

2

455 Ft+ÁFA/m /hó

19.646 Ft

9.823 Ft

2

2

2

2

2

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék!
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. Telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje: 2015. július 22. (szerda) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2015. július 23. (csütörtök) 11.00 óra
Helyszíne:
LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2015. július 23-tól
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
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EB UTÁN, FELKÉSZÜLÉS ELÕTT DALMA SZÁMÁRA NINCS MEGÁLLÁS
ZELE ELMENT, DE GÁLL TAMÁS BIZAKODÓ

 A magyar–román közös rendezésû felnõtt nõi kosárlabda Euró– A nõi NB I-ben nemcsak a
pa-bajnokságon egerszegi szereplõk is szóhoz jutottak a magyar ZTE küzd anyagi gondokkal,
csapatnál. Gáll Tamás, a ZTE NKK vezetõedzõje pályaedzõi szemás csapatoknál is sok a birepet töltött be, Zele Dorina, a ZTE centere pedig játékosként sze- zonytalansági tényezõ...
repelt a magyar csapatban.
– Az legyen az õ dolguk. Egy
biztos, ha meglesz a pénz a mûkö– Hazai környezetben többet hetõséggel, s jól játszott
désre, eddigi filozófiánvártam a lányoktól – értékelt Gáll az Eb-n. Sajnos, távozik
kon a jövõben sem válTamás. – Sajnos, több játékos tõlünk, Pécsre, a PEACtoztatunk. Annyit ígérünk
gyengélkedett nálunk, az ellenfe- hoz igazolt. Olyan lehea játékosoknak, amit telleinknél pedig ott volt több honosí- tõséget kapott, amit
jesíteni is tudunk. A ZTE,
tott játékos, akik döntõ módon nem hagyhatott ki.
jobban mondva a Zala
meghatározták
válogatottjuk
– Mint minden évVolán arról volt híres az
teljesítményét. Állítom, egy kicsit ben, az idén is bizonyélvonalban, hogy mindig
jobb teljesítménnyel a legjobb 8 talanság lengi körül a
jól gazdálkodik, és a jáközé kerülhettünk volna. Megítélé- ZTE nõi csapatát…
tékosok és mások felé
sem szerint a 8–16. helyezett csa– Bizakodom, hogy július 20. nincs lejárt tartozása. Így kívánunk
patok között csekély a tudásbeli környékén már pozitív szakmai tenni a jövõben is.
különbség. Nálunk az egész Eb-n, döntésekrõl, igazolásokról szá– A dolgok még erõsen képde a felkészülés során is, egy mér- molhatok be. A vezetés Tóth lékeny állapotban vannak. Lehet
kõzésen belül nagy hullámvölgyek László ügyvezetõvel az élen bizto- ilyenkor célt meghatározni?
voltak a csapat játékában. A völ- sított arról, hogy minden rendben
– Fölösleges. A Sopront kivéve
gyek legtöbbször a mérkõzések lesz a csapat körül a következõ mindenfelé a bizonytalanság az úr.
hajrájára estek, többek között bajnokságra. A tárgyalások foly- Amikor kialakul a mi, illetve többi
ezért nem jutottunk tovább a cso- nak a kiszemelt játékosokkal, ad- csapat játékoskerete, azután lehet
portunkból. Annak viszont külön dig, amíg nem tisztázódik a hely- a célt meghatározni. Egy biztos, a
örülök, hogy Zele Dorina, a ZTE zet, neveket nem szeretnék mon- felkészülést augusztus 10–én meg
játékosa élt a kapitánytól kapott le- dani.
kívánjuk kezdeni.

KÉT NAP – KILENC EGERSZEGI ÉREM
TÉJÉKOZÓDÁSI FUTÓ OB A MECSEKBEN

 A Mecsek keleti részében, Mánfa térségében rendezték meg a
tájékozódási futók középtávú és váltó országos bajnokságát,
ahol ismét jól szerepeltek az egerszegi tájfutók.
A több mint 900 fõt felvonultató
viadalon a TRIÓ Egerszeg ZTC
versenyzõi 7, míg a Göcsej KTFE
versenyzõi 2 bajnoki éremmel
gazdagodtak.
A középtávú viadalon az
egerszegiek közül legjobban a
szeniorok szerepeltek, közülük négyen állhattak dobogóra. A „legfiatalabbaknál” Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC) nagyszerû futással igazolta, hogy ismét jó formában versenyez, és a számos utánpótlás- és felnõttbajnoki érmei
mellé most egy szeniorbajnoki
aranyérmet szerzett. Ugyanebben
a kategóriában egykori klubtársa
és csapattársa Császár Éva (Göcsej KTFE) is nagyszerûen futott
és a tavaszi hosszú távú ob után a
középtávon is a 2. helyen végzett.
A harmadik zalai érmet az F70-es
veterán korosztályban hibátlan futással Horváth Zoltán (TRIÓ
Egerszeg ZTC) szerezte meg. A
nyílt versenynek köszönhetõen
bronzéremmel zárta a bajnokságot McCarthy Donald (TRIÓ

tott, úgy, hogy egymás ellen is izgalmas párharcot vívott. Ezúttal a
Göcsej KTFE csapat ezüstérmet,
míg a TRIÓ Egerszeg ZTC csapa-

Egerszeg ZTC), aki az F40-es korcsoportban futott jól.
A váltó ob-n 221 csapat tömegrajtos indítással helyenként szoros, izgalmas versenyben küzdhetett a bajnoki érmekért. A zalai tájfutók ezúttal is kitettek magukért,
és összesen 4 érmet gyûjtöttek. A
csapatokat felvonultató versenyen
ezúttal az utánpótláscsapatok szerepeltek jobban. A serdülõ fiúknál
két zalai csapat is dobogóra állha-

ta bronzérmet szerzett. A TRIÓ
Egerszeg ZTC junior fiúcsapata is
nagyszerûen versenyzett és szoros csatában sikerült a 3. helyen
célba érkeznie. Ezen a napon sem
maradtak a zalaiak bajnoki cím
nélkül, a TRIÓ Egerszeg ZTC nõi
szeniorcsapata magabiztos fõlénnyel megnyerte a kategória versenyét. Ebben a csapatban Sárecz
Éva a hétvégén második bajnoki
aranyérmét gyûjtötte be.

KÖZÉPMEZÕNY A CÉL ANDRÁSHIDÁN

– A bajnokság megnyerése
után nem álltunk le, készültünk az
osztályozóra – hangoztatta Dobos
Sándor vezetõedzõ. – Gyorsan ki-

 Az elmúlt napokban nemzetközi és hazai megmérettetésben
is volt része Matyasovszky Dalmának, az EuropTec ZÚK tehetséges úszójának. Az Európai Játékokon pontszerzõ helyen végzett,
a magyar bajnokságon a felnõttek mezõnyében helytállt, de nem
az utóbbin kellett csúcsformában lennie.
– Az Európai Játékokon a 200
m háton elért 5. helyével elégedett
vagyok – hangoztatta Horváth
Csaba, Dalma edzõje. – Az idõeredménnyel már kevésbé. Igaz,
betegen úszott, mivel elkapott egy
vírusos emésztõrendszeri betegséget. A 100 m háton elért helyezésével és idõeredményével már
egyaránt elégedett vagyok.
– Mi volt a helyzet az ob-vel,
amire valósággal úgy estek be,
annyira közel volt a két verseny?
– Nem kellett csúcsformában
lennünk, ez ilyen rövid idõ alatt
nem is sikerülhet. Az ob alatt délelõtt edzettünk, délután versenyzett Dalma, valójában már az országos ifjúsági bajnokságra készültünk. Szeretném, ha Dalma ott
ismét csúcsformában lenne, egy jó
szereplés szingapúri ifjúsági vb-n
való indulást érhet.
– Tanítványának miben kell
fejlõdnie, hogy vb-csapattag lehessen?
– Motivációs téren kell(ene)
elõbbre lépnie. Fõleg az edzése-

ját megemlítem Matyasovszky
Dalmának.
– Az elmúlt másfél évben kicsit
fásult voltam. Nem jöttek úgy az
eredmények, mint elõtte – fogalmazott önkritikusan Matyasovszky
ken kellene jobban odatennie ma- Dalma. – Monotonná vált az
gát, illetve a súlyával adódnak edzésmunkám. Az akaraterõ terén
gondok, amit meg kell oldanunk.
kell elõbbre lépnem.
– Ez utóbbi mit
jelent pontosan?
– A serdülõkorra
jellemzõ, hogy változik a súly, azonban
ebbõl adódóan nehéz
„összerakni” az úszását, ami a további
elõrelépés gátja is lehet
– Tanítványa számára a hátúszás
lesz a fõ versenyszám?
– Igen, annak is a
hosszabb távja, a
200 m. Az 50 méteres sprintszám
– Húzóerõnek jó lehet az ormár egészen más felkészülést igé- szágos ifjúsági bajnokságon vanyel. Ha Dalma kiköszörüli a hi- ló jó szereplés, amely akár az ifi
báit, akkor 200 m háton teljesíthet vb-n való indulást is jelentheti…
kiemelkedõen. Remélem, az emlí– Az úszás révén olyan orszátett problémák megoldódnak, és gokba jutottam el, ahová civilként
akkor kiegészítõ versenyszámként esélyem sem lett volna. Szingapúr
felvehetjük a hát mellé a gyorsot. remek motivációs tényezõ. Az ifi
Erre nagy szükség lenne.
ob-n mindent beleadok, hogy ott
Edzõje javító szándékú kritiká- lehessek a vb-n.

EGERSZEGI ATLÉTÁK VILÁGVERSENYEKEN
SZÛCS VALDÓ 8. TALLINNBAN
 Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC aki a 18–19 éves korosztály július
atlétája Tallinnban, az U–23-as
16-án kezdõdõ megmérettetésén a
korosztály Európa-bajnokságán 4x100 m-es váltóban áll rajthoz.
ugyan a 110 méteres gátfutás
döntõjében nem tudta megismételni az elõdöntõben elért 13,98
mp-es egyéni csúcsát – amivel
egyébként a 6. helyen végzett
volna –, de így is dicséretesen
futott, és végül 14,13 mp-cel a 8.
helyen végzett.

ERÕSÍTENI KELL AZ NB III-RA
 Nagy hajrával nyerte meg a
megyei elsõ osztályú labdarúgóbajnokságot a Tarr Sprint
Andráshida SC csapata, amely
egy évi önkéntes számûzetés
után jutott vissza a harmadosztályba. A játékosoknak és edzõjüknek sok pihenésre nem volt
idejük. Az MLSZ ugyanis megemelte az NB III létszámát, a
csapatok háromszor 20 csapatos csoportokban mérkõznek
egymással, sennek köszönhetõen a pontvadászat már augusztus elején elindul.

ÚJABB VILÁGVERSENYRE SZERETNE ELJUTNI

derült azonban, a megyei bajnokok közül kevesen vállalják az NB IIIas szereplést, így mérkõzés nélkül, egyenes
ágon jutottunk vissza. A
játékosoknak nem akartam rövid szabadságot
adni, inkább úgy döntöttem, hogy házi feladatként egy kis futást kapnak. Úgy
gondolom, hogy négyhetes felkészülés is elég lesz a bajnokságra.
Jobb, ha kipihent játékosokat kapok vissza, mintha a bajnokság
megkezdése után jó pár fordulóval
a fáradtság mutatkozna a csapaton.
– Az NB III-ra mindenképpen erõsíteni kell. Mely posz-

tokra igazolnak, hány
új fiú érkezhet?
– Minden csapatrészbe
igazolnunk kell. A védelem két oldalára támadásokat segítõ védõket,
de a középpályán is elkel még egy játékos. A
támadószekcióba pedig
mindenképpen
gólérzékeny játékost kell igazolnunk.
Az edzéseken bizonyos fokig be
lehet gyakorolni a támadásépítést, de a kreativitás nagyon szükséges
a
csatár
részérõl.
Andráshidán eddig is a csapatjáték dominált, a jövõben sem lesz
másképp. Ha ráadásként a játékosok a kapuk elõtt rögtönözni tudnak, akkor nem lehet baj. A csapat

A versenyszámot egyébként az
angol David Omoregie 13,63 mp-es
eredménnyel nyerte, és még
négyen futottak 14 mp-en belül.
***
Az U–23-as tallinni Eb-n Szûcs
Valdó versenyzett Zalaegerszegrõl, a Caliban megrendezésre kerülõ ifjúsági világbajnokságon Veiland Violetta, a tbiliszi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Takács
Dóra képviseli a Zalaszám ZAC-ot.
Sõt a Gyulai István Memorial után
eldõlt, hogy a Svédországban
(Eskilstuna) sorra kerülõ junior
Európa-bajnokságra utazó magyar
csapat tagja lesz Köcse Richárd,

magja együtt maradt, ami nagyon
fontos. A ZTE-tõl már kaptunk kölcsön három fiatalt – Kovács Lászlót, Tóth Benjamint, Pajor Imrét –,
rajtuk kívül még három játékost
szeretnénk igazolni.
– Az átalakuló NB III-nak milyen céllal vág neki az Andráshida?
– Az alapcél a bentmaradás,
de úgy vélem, ennél többre leszünk képesek. Az erõviszonyokról a 7–8. forduló után lehet érdemben nyilatkozni. Folytatjuk a
régi hagyományt, ellenfeleinket a
mérkõzés elõtt egy héttel feltérképezzük, hogy fel tudjunk készülni
belõlük. Nem a bentmaradást tervezzük ugyan, de arra senki ne
számítson, hogy a dobogóért leszünk harcban, mint a korábbi NB
III-as szereplésünk során. Elégedett leszek a csapattal, ha a bajnokság során minél kevesebbszer
kell hátrafelé néznünk, s úgy leszünk középcsapat, hogy közben
a kiesés ellen nem kell harcolnunk.

IDÕS BETEGHEZ ÁPOLÓT,
TAKARÍTÓT KERESÜNK!
Érdeklõdni a reggeli és
déli órákban Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 39. szám
alatt lehet.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2015. július 30., augusztus 27.
Kék zsák: 2015. július 31., augusztus 28.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

z

z

z

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

z
z

BIOBOLT – VÁSÁRCSARNOK
MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN!
AJÁNLATUNK:
• Biotermékek • Reformélelmiszerek • Diabetikus, gluténés laktózmentes alapanyagok • Vitaminok • Étrendkiegészítõk • Gyógyteák • Természetes kozmetikumok •
Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉÉRT
VASÁRNAP IS NYITVA TARTUNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!
TELEFON:
06-30/247-0700

OLCSÓN ELADÓ:
BAK, ADY ÚT 54. SZÁM
ALATT TALÁLHATÓ,
TEHERMENTES,
EGYEMELETES,
NÉGYSZOBÁS INGATLAN.
ÁR: 9.200.000 Ft
Telefon: 06-89/513-500,
30/6393-026 • 70/625-0080

