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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

MÁR MÉRLEGET LEHET VONNI
AZ UNIÓS FORRÁSOK KIFIZETÉSÉRÕL

 A 2007–2013-ig tartó programozási idõszakban 8200 milliárd
forintos kerettel rendelkezett Magyarország. 2012 nyarán még
igen nagyarányú, 25–30 százalékos forrásvesztéssel számolt az
Európai Bizottság, az idei évben minden eddiginél nagyobb kifizetést teljesített az ország.
– V. Zs. –
Egy hónappal a zárás elõtt országosan 2238 milliárd forint került
kifizetésre számla, illetve elõleg
formájában – fogalmazott sajtótájékoztatóján Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos. Mint fogalmazott, az elõzõ
ciklus kifizetéseibõl mérleget lehet
vonni, és megállapítható, hogy jó
lesz az uniós források felhasználása. „Az idei évben november végéig az eddigi összes kifizetések
tekintetében elértük a 8900 milliárd

forintot” – mondta. Az eddig jóváhagyott támogatások felét közlekedésfejlesztési illetve környezetfejlesztési projektek teszik ki. Emellett jelentõs támogatásban részesültek az oktatási, foglalkoztatási,
vállalkozásfejlesztési és egészségügyi projektek. Országosan 537 kilométer utat építettek, 2849 kilométert felújítottak. Megépült 1066
kilométer kerékpárút és felújításra
került 216 kilométer vasútvonal.
Manninger Jenõ jelezte: még
az idén átadják a 61-es fûút nagykanizsai elkerülõ szakaszát és el-

készül a Festetics-kastély parkja
is. Említett elhúzódó nagyberuházást (zalalövõi elkerülõ út), a zalaegerszegi megyei kórház esetében viszont elmondta: közel 5 milliárd forintot sikerült eddig lehívni,
2016-ra eszközbeszerzések maradtak, melyek folyamatosan teljesülnek. Zala megyében mintegy
37 milliárdod sikerült lehívni.
A sajtótájékoztatón Bene Csaba, a megyei közgyûlés alelnöke a
kisebb településeken megvalósuló
uniós fejlesztésekrõl szólt, majd
elhangzott, a következõ, 2020-ig
tartó fejlesztési ciklusban a TOPprogramból mintegy 42 milliárd forint jön Zalába, a megyei jogú városok támogatásával együtt (Zalaegerszeg esetében ez 11,2 mil-  Míg korábban a városközpontban egyetlen térre összliárd forint.)
pontosult az Aranykapu karácsonyi vásár, az idei évtõl az
egész belváros ünneplõbe öltözött. A Mindszenty tértõl a Disz
térig az ünnep hangulatához illeszkedõ pavilonok több helyszínen fogadják az érdeklõdõket.

MINDSZENTY TÖRTÉNÉSZSZEMMEL

 Bár Mindszenty-kultusz van,
Mindszenty-látogatóközpont
még sehol nem nyílt az országban. Zalaegerszeg a jövõben
pótolhatja ezt a hiányt, hiszen
az elképzelések szerint 2016–18
között a Göcseji Múzeum szomszédságában megépül a
Mindszenty József Múzeum és
Zarándokközpont.

KÖTETBEMUTATÓ ÉS ZARÁNDOKHELYTERVEK
ját feldolgozó kétkötetes monográfiáját. A monumentális mû az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának gondozásában jelent
meg. A Mindszenty-múzeum terveivel kapcsolatban az alpolgár-

mester elmondta: a látogatóközpont a Göcseji Múzeumtól északra
lévõ, leromlott állagú épületek helyén kerül majd kialakításra, mintegy 3500 négyzetméteren.
(Folytatás az 5. oldalon.)

– pP –
A projekt célja többek között az,
hogy vallásturisztikai zarándokhellyé váljon az új kiállítóhely, a
program részeként pedig több
más intézmény és tér is megújulhat a belvárosban. A részletekrõl
Vadvári Tibor alpolgármester számolt be a Göcseji Múzeumban annak apropóján, hogy a fõváros
után Zalaegerszegen is bemutatták Balogh Margit történész,
Mindszenty (Pehm) József életút-

Fotó: – pP –

Közel harminc új mutatós árusítóhely talált otthonra az advent jegyében. Igazi karácsonyi miliõben,
díszkivilágításban gyönyörködhetnek a zalaegerszegiek. A kézmûvestermékek és más ajándéktárgyak mellett több helyen árusítanak forralt bort, gofrit és kürtõskalácsot is. A Dísz téri színpadon
kulturális
programokkal
is
készülnek.
A megújult adventi vásárt meglátogatta Soltész Miklós államtitkár
is, aki Vigh László országgyûlési
képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester társaságában a Mária
Magdolna plébániatemplomtól a
Dísz térig végigsétált a belváros
fõutcáján. Mint az újságíróknak elmondta: azt kívánja minden városlakónak, hogy a szeretet, a meghittség és a béke jegyében teljen
az advent.

2015. december 15.
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Közélet

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK TÜNDÉRORSZÁG
A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL (2.)

 Aczél György (e-mailben) a következõkre kért választ: „Szeretném kérdezni, hogy mi indokolja a jégcsarnok mögött a kismûfû
lakattal való lezárását, ezáltal 15 éves fiam a haverjaival nem tudja rúgni a bõrt. Vasárnap délután is arra jártam, üresen áll. Míg
nem volt lezárva, legalább zsongott az élettõl!
A humánigazgatási osztály válasza: Az önkormányzat és az
MLSZ által megépített 2 mûfüves
pálya fenntartásáért, üzemeltetéséért az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. a felelõs. A gazdasági
társaság az üzemeltetésre támogatást nem kap, ezért a pályák
karbantartását önerõbõl oldják
meg. A pályák karbantartásával
kapcsolatosan felmerülõ költségek egy részét bérbeadással fedezik. Az MLSZ-szel kötött megállapodás arra kötelezi a kft.-t,
hogy a nyitvatartás 20 százalékában a sportág népszerûsítése miatt ingyenes legyen a pályák
használata. Ennek a feltételnek a
cég eleget is tesz, így a délelõtti
órákban óvodák, iskolák, cégek,
egyesületek, magánszemélyek
elõzetes egyeztetés alapján díjtalanul használhatják a pályákat.
Tehát hétfõtõl vasárnapig reggel
8-tól 12 óráig ingyenesen látogathatják a pályát, míg 12 órától este 9-ig a bérleti díj 3.000 forint
óránként. A bérlés elõzetes
egyeztetés alapján történik.
Sipos László (e-mailben tett
fel kérdést, illetve mondott véleményt). Témája többek között
Gálafej, Vakaros, Aranyoslap
környékét érinti. A gálafeji feljáró
az alsóerdei útról az eredeti terv
szerint július 30-ra nem készült

el. Kéri az önkormányzatot, tegyenek meg mindent az esetleges gyalogosbalesetek megelõzése érdekében. Készüljön el
mielõbb a közvilágítás ezen a veszélyes szakaszon, és aszfaltos
utat kérnek minden utcában, lehetõleg önerõ nélkül. Esõvíz és
hólé elvezetését is szükségesnek
tartják az utak megóvása érdekében.
A mûszaki osztály a következõ
választ adta: Gálafej térségében
még számos utca található,
amely aszfaltburkolattal nincs ellátva. Az önkormányzat ezek fi-

nanszírozását nem tudja felvállalni. A zártkerti ingatlanokat érintõ útfelújítások a magáningatlanok értékét jelentõsen megnövelik, ezért elvárható a lakosság
hozzájárulása. A zárkerti úthálózaton nincs hely árkok kiépítésére, a vízelvezetést nem lehet maradéktalanul biztosítani. A 30
km-es sebességkorlátozó ZÓNA
táblák minden egyes, Gálafejre
bevezetõ út mentén kihelyezésre
kerültek, azok hatálya a teljes
hegyhát úthálózatára kiterjed.
A zártkerti úthálózaton kitérõk
kiépítése szinte mindenhol kizárólag magáningatlan érintésével
lehetséges. Amennyiben az ingatlantulajdonosok hozzájárulnak a rézsû lefaragásához, annak megvalósítását az önkormányzat soron kívül elvégezteti.

A NEMZET FIATAL TEHETSÉGE

A Nemzet Fiatal Tehetsége címet kapta a közelmúltban a zalai származású Vollein Ferenc
ifjú festõmûvész, aki általános
iskolai tanulmányait Zalaegerszegen végezte.
– b. k. –
Az elismerés mellett öt mûvét
beválogatta a Völgyi–Skonda Kortárs Gyûjtemény. Ezzel Németh
János Munkácsy- és Kossuth-díjas keramikusmûvész mellett a
második zalai alkotóként szerepel
a híres gyûjteményben, tájékoztatta lapunkat Vollein József, a fiatal
festõ édesapja, mentora.
A 16 éves ifjú mozgalmas hónapot tudhat maga mögött. Az idén
elsõ alkalommal adták magánszemélyeknek a Nemzet Fiatal Tehet-

INDUL AZ INTERNETES ELÕJEGYZÉS KÉPESKÖNYV PILLANGÓ ANDRÁSHIDÁN
A VÁROSRÓL

 A Zala Megyei Kórház szakrendeléseire már elektronikus úton
is igényelhetõk idõpontok. Ehhez a www.zmkorhaz.hu weboldal
legfelsõ menüsorában, a fõmenüben és a gyorsmenüben is megtalálják az „Elõjegyzés” menüpontot.

 Zalaegerszeg értékei címmel
jelent meg Seres Péter fotóriporter képeskönyve, melynek
anyagához, illetve az egyes fejezetekhez dr. Gyimesi Endre
történész, a város volt polgármestere írt rövid várostörténeti
kommentárokat és más érdekességeket.

A sikeres idõpontkéréshez több feltételnek is teljesülnie kell:
– Mindazok kérhetik, akik 2002 után a Zala Megyei Kórház nyilvántartási rendszerében már legalább egy alkalommal szerepeltek.
– Olyan rendelésekre kérhetnek elõjegyzést, melyekre a kartonozó
ad idõpontot, és az elõjegyzés rovat legördülõ listájában szerepelnek.
– Az adatokat az útmutatásoknak megfelelõen, pontosan kell megadni. A páciensek az igény beérkezésérõl visszaigazoló e-mailt kapA kötetet Balaicz Zoltán polgárnak, majd egy munkanapon belül ezt követi az idõpontot közlõ
mester és a szerzõk mutatták be a
e-mail.
város dísztermében. Elhangzott: a
kiadvány Zalaegerszeg rendezett
tanácsú várossá válásának 130.

BARÁTI

KÖZÖSSÉG

 A két helyi jobboldali ifjúsági szervezet, a Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) közös vacsoraesttel
zárta az éves együttmûködést. A fiatalok aktivitása országosan is
példaértékû, hangzott el többek között a közel 150 fõ részvételével zajló programon.

Immár ötödik éve tartanak évzáró vacsorát a fiatalokat tömörítõ jobboldali szervezetek Zalaegerszegen. Az évi munka áttekintésére és köszönetnyilvánításra kerül ilyenkor sor. Bali Zoltán
kampányfõnök elmondta, 2006
óta folyamatosan nõ a fiatalok
közéleti aktivitása a megyeszékhelyen, s így egyre több hagyományos rendezvényt is tudhatnak
magukénak.
Kérésük a fiatalok felé, hogy legyenek nyitottak, minél több helyi
szervezettel alakítsanak ki kapcsolatot, illetve vegyenek részt a
közéletben, hiszen az önkormány-

zat számít a véleményükre, figyelembe veszik azt.
Balaicz Zoltán polgármester
kérdésünkre válaszolva elmondta,
közel 10 éve szinte semmibõl
szervezõdött a fiatalok helyi csoportja, mely ma országosan is
egyedülálló aktivitását tekintve.
Úgy fogalmazott, annak idején, õ,
mint kampányfõnök indította útjára
ezt a vonalat, s elégedett az utánpótlással. Egyre több a tag és egyre több a program, ami a nevükhöz köthetõ, s nemcsak a középés felsõoktatásban tanulókat hanem a 30-as korosztályt is maguk
között tudják.
Vigh László országgyûlési képviselõ fõleg a közelmúltbeli, a bete-

lepítési kvótával kapcsolatos aláírásgyûjtési akció esetében hangsúlyozta a fiatalok szerepét. Elmondta, az egyes számú választókörzetben 23 ezer, Zalaegerszegen
12 ezer aláírást gyûjtöttek, többségében a fiatalok. Ezzel az országos
szinten a legtöbb aláírást gyûjtõ
körzetek közé került a terület. Hozzátette: programja válogatja a fiatalok aktivitását, de mindenképpen
meg lehet õket szólítani, különösen
az õket érintõ ügyekben.
Az est több felszólalója között
Deák Milán, a Fidelitas zalaegerszegi elnöke megköszönte az évzáró program lehetõségét a szervezõknek. Elmondta, a fiatalok
nemcsak érdek-, hanem baráti közösséget is alkotnak, s ez a viszony jó alap a további munkához.
Megjegyezte még, az ifjak pozitív
hozzáállását nagyban meghatározza a polgármester személyisége is.

Fotó: Seres

 Hadnagy György formatervezõ iparmûvész Pillangó címû alkotását avatták fel az elmúlt héten az andráshidai Iskola utcai játszótéren. Az idén 70 éves Pro Urbe-díjas alkotó 264 tûzzománccal ékesítette mûvét.

VACSORÁVAL ZÁRTAK A FIATALOK

– b. k. –

szában is több alkalommal érdemesnek ítélték MOL mûvészeti
ösztöndíjra). Szintén novemberben
vette gondozásába öt festményét a
legjelentõsebb magyar kortárs
gyûjtemény, a Völgyi– Skonda. Ezzel egy kortárs alkotókat bemutató
kiadványban és az ország számos
városában rendezett tárlatokon fog
szerepelni az öt alkotása. Szintén
a közelmúltban nyílt meg Vollein
Ferenc 31. önálló kiállítása is Budán, a Lívia-villában. A Balatoni
Tündérország vándorkiállítás fõvárosi állomását Gyutai Csaba, a
Várkert Bazár igazgatója, Zalaegerszeg korábbi polgármestere
ajánlotta az érdeklõdõknek.
A fent nevezett ösztöndíj lehetõvé teszi, hogy az ifjú mûvész kiadhassa harmadik képzõmûvészeti kötetét „Tündérország” címmel. A kiadvány mentora, szerkesztõje Szemes Péter esztéta, a
Pannon Tükör kulturális folyóirat
fõszerkesztõ-helyettese. A könyVollein Ferenc
vet 2016 áprilisában mutatják be
ségeiért ösztöndíjat, melyben õ is elõször Balatonfüreden, illetve hirészesült, 1,2 millió forintos támo- vatalosan júniusban Budapesten
gatással (pályája korábbi szaka- az ünnepi könyvhét alkalmából.

Sümegi László, a városrész önkormányzati képviselõje érdeklõdésünkre elmondta: az iskolával szemben lévõ parkban helyet kapó alkotással egy vidám és hangulatos helyszínt szerettek volna kialakítani.
Tulajdonképpen a fiatalok helyét, hiszen a Pillangó – körben paddal –
pihenésre, találkákra is alkalmas. Mint a képviselõ fogalmazott, jövõre
szeretnék a parkot – ahol játszótér és egy kis mûfüves pálya is megtalálható – Szent Andrásnak parknak elnevezni.
A Pillangó költségvetését a város és a településrészi önkormányzat
biztosította.
évfordulója alkalmából jelent meg,
jelképesen 130 oldalon. A fotók zöme 2015-ben készült, de korábbi
fényképek is bekerültek a válogatásba. A könyv Seres Péter szemszögébõl mutatja be a város természeti értékeit, épített örökségét,
mûemlékeit, szobrait, sport- és kulturális életét; kitérve a hagyományápolásra és a fontosabb rendezvényekre is. Az album a fotós és a
történész közös munkája, hiszen
annak felépítését és fõbb tartalmi
elemeit közösen alakították ki.
A képeskönyv magyar és angol
nyelven a népmûvészeti boltban
kapható.
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Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 NTelefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu N ISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

KELMÉK PAZAR JÁTÉKÁVAL

VARÁZSOLJUK OTTHONUNKBA AZ ÜNNEPI HANGULATOT
 Karácsony felé közeledve mindannyiunkat foglalkoztató kérdés, hogyan teremtsünk igazi ünnepi hangulatot otthonunkban. E
tekintetben a különbözõ színû, mintavilágú, struktúrájú lakástextilek a lehetõségek tárházát kínálják. Szépen feldíszített otthonunk látványa a karácsonyi készülõdés édes-bokros teendõihez
is meghozza kedvünket.
– liv –

DÍJAZTÁK A HONLAPOT
KÜLÖNDÍJAS A TURISZTIKAI WEBLAP

 Az „Év honlapja” pályázaton „SEOsiker” különdíjat nyert a város új turisztikai honlapja, a zalaegerszegturizmus.hu website. A
részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be Balaicz Zoltán polgármester, Tolvaj Márta alpolgármester, Horváth Balázs, a honlapot
készítõ cég tulajdonosa, valamint a Tourinform-iroda munkatársai.
– pet –
Balaicz Zoltán elmondta: idén
a város rendezett tanácsúvá válásának 130. évfordulója alkalmából
számos változás, elõrelépés történt. Új alapokra helyezték többek
között a turisztikai koncepciót,
melyet december 17-én tárgyal
majd a közgyûlés. Ebben az
AquaCityn kívül más fókuszpontok is vannak; Zala természeti értékei és a göcseji hagyományok is
irányelvként szerepelnek a programok és a turisztikai marketing
tervezésénél. A koncepció elkészítése elõtt a Pannon Egyetem
egy imázskutatást is végzett, ennek eredményeit is beépítették a
tervezetbe.
Az idegenforgalmi fejlesztés részeként nyáron létrejött egy új
honlap, mely küllemét és tartalmi

elemeit tekintve egy modern, 21.
századi weboldal. Mobiltelefonokon, táblagépeken is szépen fut,
és számos applikációt is tartalmaz. A zalaegerszegturizmus.hu
oldalt körülbelül 70–80 ezer ember
érte el az indulás óta. A városvezetés és a honlap készítõi is úgy
gondolták, hogy érdemes benevezni egy országos megmérettetésre.
Horváth Balázs, a honlapot készítõ cég tulajdonosa elmondta:
örömteli, hogy egy alig néhány
hónapos oldal 280 pályázó közül
elnyeri a legrangosabb különdíjat.
A SEOsiker tulajdonképpen egy
honlapelemzõ szoftvercég díja,
ami különféle technikai, tartalmi
és nézettségi paraméterek alapján elemzi a website-okat. A honlap tervezésénél fontos volt, hogy
bármilyen mobileszközrõl olvas-

rácsonyi mintás textíliákat. Dekorációs elemmé tehetjük például
fényáteresztõ függönyünket egy
csillogó szaténanyagból készített
drapériával. Az ablak minden szobában vonzza a tekintetet, ezért
még látványosabb hatást érhetünk
el, ha a függönyöket ünnepire cseréljük. Így a hangulat megteremtése mellett a tél árnyalatait is becsempészhetjük
otthonunkba,

ADVENTI DÉLELÕTT
 December 18-án, pénteken 10 órakor a ZMK Rendelõintézet 4. emeleti 428-as
tanácstermében tartják a
következõ lelki délelõttöt.
Advent: Hogyan épül, szépül készül a lélek? cimmel.
Meghívott vendég: Szakál
Szilárd atya, a Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve Plébánia
káplánja. Szeretettel várja az
érdeklõdõket dr. Buksa Ildikó pszichiáter szakorvos.

A HELYSZÍNEN KIRÁLY GÁBOR VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ DEDIKÁLT

Az üzletember a hivatalos
megnyitón elmondta, az országban a zalaegerszegi bolt a legnagyobb, 800 négyzetméteren kínálják a márkás – többek között
Adidas, Helli Hansen – sportruhákat. Magyarországon a külföldi
nagy cégek mellett, mint hazai
vállalkozás, egyedül van a cégük. Ugyanakkor õk is terjeszkednek, az idei évben Ausztriában nyitottak két üzletet.
– Zalaegerszeg egy centrális
hely, bízunk abban, hogy a nyugat-dunántúli régióból is jönnek
majd a vásárlók. Várjuk Szombathelyrõl és Nagykanizsáról, valamint a kisebb településekrõl is
mindazokat, akik a márkás sportruházatot elõtérbe helyezik –
mondta Gém Zoltán ügyvezetõ
igazgató.
Fontosnak tartják a vidéki hálózatot, erre a legjobb példa,

zányúlnánk – mondja Gerencsér
Eszter, az egyik zalaegerszegi lakásdekorációs bolt vezetõje. – A
karácsonyi színvilág örök klasszikusai a piros és a zöld, de a trendekben a natúr és a metál színek
(arany, ezüst, pezsgõ, bronz) is
hangsúlyosan dominálnak. A karácsonyi mitológiában a fény különleges jelentõséggel bír, ez jelenik meg az arany- és ezüstszál-

ható legyen, valamint hogy a helyi
Tourinform-iroda
munkatársa
gyorsan tudják kezelni az oldalt.
Cél, hogy érdekes bejegyzésekkel, naprakész információkkal minél több látogatót elérjenek, akik
így turistákká válhatnak. A honlapot jellemzõen a Google keresõbõl, illetve a Facebookról találják
meg az érdeklõdõk.

PLAYERS OUTLET-ÜZLET NYÍLT A ZALA PARKBAN
 Kilencvenedik üzletét nyitotta meg az elmúlt héten a Szinga
Sport Kft. Zalaegerszegen, a Zala Parkban. A Szinga Sportot
21 éve alapította Gém Zoltán, aki maga is sportember, korábban négy évig volt a szingapúri vízilabda-válogatott edzõje.

– A közelgõ ünnepre természetes, hogy otthonunkat is
igyekszünk szebbé, ünnepibbé
varázsolni. A különféle textíliákkal
könnyedén megtehetjük ezt, tulajdonképpen anélkül alakíthatjuk át
a tereket, hogy az alapokhoz hoz-

lal szõtt textilekben, melyekkel finom csillogást vihetünk otthonunkba. Praktikum szempontjából nagy elõnyük, hogy mindkét
oldalukat lehet használni, így
egyszerre kétféle asztalterítõt
kaphatunk.
Gyakorlatilag bármely szobába, helyiségbe elhelyezhetünk ka-

mennyi budapesti nagy bevásárlóközpontban is találkozhatnak
velük a vásárlók.
S hogy milyen sportághoz tartozó márkás darabok találhatók

hogy Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza
háromszögében Polgárdon van egy jól
mûködõ
Players
Outlet-üzlet. Az pedig
természetes, fogalmazott, hogy vala-

az új üzletben: a futást, focit, teniszt és szabadidõsportot szeretõket várják, a fociutánpótlás fiataljait, iskolás focicsapatokban
játszókat. A sporteszközök terén
pedig a teniszezõket.
Az új üzlet megnyitóján Király
Gábor, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa dedikált, beszélgetett a fiatalokkal, és hivatalosan
is õ vágta át a szalagot, amely
jelképezte, hogy a Szinga Sport
Kft. zalaegerszegi üzlete nyitva
áll a vásárlók elõtt.

amitõl nem kell azonnal megválnunk az ünnepek elteltével.
A lakástextilek pazar választéka végtelenül sok kreatív lehetõséget rejt, persze a legfontosabb
az, hogy illeszkedjenek otthonunk
stílusához. Az arányok helyes
megválasztása, a látvány és a
funkció összeegyeztetése elengedhetetlen a kívánt összhatáshoz. Ezért ne essünk túlzásba! Ha
karácsonyi mintájú szövetbõl készített huzatba bújtatjuk meglévõ
díszpárnáinkat, ugyanebbõl a textilbõl készített drapériát helyezzünk az ablakokba, terítõt az asztalra, éppen elég az ünnephez illõ bensõséges környezet megteremtéséhez. A különféle anyagok és minták
érdekes kombinációkat is
megengednek. Ha ügyelünk
harmóniájukra, az eredmény
hívogató lesz.
Az anyagok színe, mintázata tekintetében a natúr, letisztult, de a hagyományos
stílus kedvelõi is megtalálhatják számításaikat. A gobelinhatású, mintás szövetek
nagyanyáink ágyterítõit idézik, amibõl nyilván ágyterítõt,
de párnahuzatot, asztali futót
és drapériát készíthetünk. A
skandináv mintázatú textilek
szintén a hagyományos stílust
képviselik.
Az egyik legszebb pillanat számomra a karácsonyban, amikor a
gyönyörûen megterített asztalhoz
leülünk közösen a családommal. A
karácsonyi témájú textíliák maradékából frappáns kiegészítõk varrhatók, amelyek ugyancsak díszíthetik az ünnepi asztalt, de a karácsonyfára is felkerülhetnek.
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 Fókuszban a mûvészet címmel hirdettek a közelmúltban
országos hegesztési versenyt,
melyen Domján Zsolt, a Pylon
Kft. hegesztõmestere második
helyezést ért el. Beszélgetõpartnereimmel a pályaválasztás elõtt álló fiatalok érdeklõdésére számítva a hegesztõszakma szépségérõl, kihívásairól, a képzés lehetõségeirõl
váltottunk szót, megoldásokat
keresve a vasipart sem elkerülõ munkaerõhiányra.
– Kétségtelen, hogy szakemberhiány van Zalaegerszegen,
ahogy a megyében is. Tõlünk is
lakatosok, de fõként hegesztõk
mentek el külföldre dolgozni –
mondja Kámán János, a PYLON
'94 Gép- és Acélszerkezetgyártó

PR+Hirdetés

HEGESZTENI IS LEHET MÛVÉSZI SZÍNVONALON

A SZAKMA SZERETETÉVEL, SZAKÉRTELEMMEL ÉS ELHIVATOTTSÁGGAL
feladatot és költséget vállaltak a
gyakorlati képzésben. Ugyanakkor térségünkben viszonylag kevés azon cégek száma, melyek
fel tudják vállalni a képzés gyakorlati helyként való biztosítását.
Így el sem tudják látni az összes
vállalkozást szakemberrel. Azt a
magas bért, amellyel itthon maradnának a jó szakemberek, a
vállalkozások nem tudják kifizetni.
Ezt a problémát adó- és járulék-

Domján Zsolt hegesztõmester és Gerencsér Tibor hegesztõmérnök.

Kft. ügyvezetõ igazgatója. – Azt
tapasztalom, hogy nagyon sokan
a vállalkozásokat teszik felelõssé
a kialakult helyzetért, melynek
okát az alacsony bérekben vélik.
Az összetett problémát csak orvosolni tudják a vállalkozások, de
egyedül megoldani nem. Ehhez
szükséges az oktatás kormányzati szintû támogatása, finanszírozása. A cégek eddig is jelentõs

törvényekkel együtt lehet csak kezelni.
Hegesztõket, lakatosokat, forgácsolókat, festõket folyamatosan
keresünk, így elmondható, cégünk fejlõdésének nem a piac,
nem a finanszírozás a legnagyobb gátja, hanem a szakképzett munkaerõ hiánya. A szakember-utánpótlás érdekében bekapcsolódtunk a duális mûszaki fel-

– A REHM minden egyes versenyzõnek, aki bekerült az elsõ
tízbe, hozott egy gépet teljes felszereléssel. Az oktató kolléga a
gép kezelését is megmutatta, sõt
segített egy a versenyfeladathoz
hasonló darab elkészítésében.
Mindez az egyforma eséllyel való
indulást szolgálta, az elõdöntõben
ugyanis mindenki azzal a géppel
dolgozott, ami rendelkezésre állt
cégénél – folytatta Domján Zsolt
hegesztõmester. – A kapott géppel nemcsak egy hónapig gyakorolhattam, de a döntõben is azt
használhattam. Tavaly az elsõ alkalommal megrendezett versenyen nem sikerült bekerülnöm a
sõoktatásba, melynek nyilvánvaló
szerepe az, hogy nem fejlesztõ
mérnököket, hanem termelésirányító mérnököket kell képezni.
Középszinten tudatos felvilágosító munkára lenne szükség, hogy
a fiatalok kedvet kapjanak, cégünk esetében a hegesztõszakma elsajátításához. Nyilván szeretnénk Zsolthoz hasonló kvalitású hegesztõket alkalmazni, ezért
is támogatjuk a szakképzést, és
gondoskodunk vállalaton belül
munkatársaink folyamatos továbbképzésérõl.
– Cégünk fõ profilja nagy szilárdságú acélból darualvázak elõállítása, emellett sokféle hegesztett szerkezetet is készítünk. Jelenleg több mint húsz minõsített
hegesztõvel dolgozunk, nyilván a
legfontosabb cél folyamatos utánpótlásuk – vette át a szót Gerencsér Tibor hegesztõmérnök. – Saját hegesztõképzést nem folytatunk, de azokat, akiket felvettünk a

megfelelõ munkapróba után, egy
belsõ rendszer szerint képezzük
tovább, illetve minõsítjük. Idén újra
indult a hegesztõképzés, így jelenleg négy szakmunkástanulóval
foglalkozunk a hét két napján.
A REHM Hegesztéstechnika
Kft. és a Messer Hungarogáz Kft.
által szervezett magas színvonalú verseny céljának a szakma és
a hegesztõk iránti elismerés,
megbecsülés növelését tûzték ki.
Az elõdöntõre 38 versenyzõ nevezhetett, egy meghatározott
munkadarabbal, amit a cégnél
kellett elkészíteni, és amit a zsûri
szintén helyben értékelt. Ez alapján jelölték ki azt a tíz fõt, akik
részt vehettek november 19-én a
Dunaújvárosi Fõiskolán megrendezett országos döntõn. Itt hatféle, különbözõ anyagvastagságú
próbatestet kellett elkészíteni,
meghegeszteni a megadott geometriák szerint, amit pontozott a
zsûri.

döntõbe, idén azonban igen, erre
és helyezésemre egyaránt büszke vagyok. Szeretném megköszönni a cégvezetésnek, hogy
rám gondoltak, támogatták jelölésemet és a versenyre való felkészülésemet.
Domján Zsolt 23 éve dolgozik
a szakmában, 1992. december
14-e óta. Mint mondta, az embernek szeretnie kell, amit csinál. A
hegesztés nem kis fizikai igénybevétellel jár, de az egyéni teljesítmény jobban tetten érhetõ egy
egyenletesen meghegesztett varratban. Gerencsér Tibor hozzátette, az igényesen elvégzett hegesztési munka mûvészet (ezzel
az üzenettel hívták létre a versenyt), ami komplex tudást, szakértelmet és elhivatottságot vár el.
Az ilyen megmérettetéseket országos szinten jegyzik a hegesztõ
szakmai körökben. A Pylon Kft.
megítélése szempontjából éppen
ezért bír jelentõséggel, hogy a
versenyen eredménnyel képviseltették magukat, hangsúlyozta.

MEGALAKULT A ZALAI DUÁLIS
FELSÕOKTATÁSI KEREKASZTAL
 A zala megyei duális szakokat gondozó intézmények
részvételével 2015. november
27-én létrejött a Zalai Duális
Felsõoktatási Kerekasztal,
amelynek célja a különbözõ
duális képzési területekhez
kapcsolódó jó példák, tapasztalatok megosztása, valamint a
duális képzés közös népszerûsítése a megyében.
Zalaegerszegen elsõként a
mérnökképzésben indult el a duális képzés 2012-ben, amelyet
tavaly a BGF zalaegerszegi karának duális képzései követtek,

2016-tól pedig már minden zalai
felsõoktatási helyszínen elérhetõk lesznek duálisan meghirdetett
szakok. A duális képzés lényege
a hagyományos képzéshez képest, hogy a tanórákon kívüli idõszak jelentõs része gyakorlattal
telik, amelynek eredményeként
komoly munkatapasztalatra tesznek szert a hallgatók a diploma
megszerzésének idejére. A Zalai
Duális Felsõoktatási Kerekasztal
létrehozói a Pannon Egyetem, a
Budapesti Gazdasági Fõiskola
zalaegerszegi kara, valamint a
Pécsi Tudományegyetem zalai
képzési helyei.

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

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

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
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CSAK A BANÁN ÖRÖME VAN
SOKSZOROSAN ZÁRT VILÁG A LAKÁSSZÍNHÁZBAN

 A banán egy biztos pont, meg az ismerõs ízû limonádé a mûanyag palackból. „Otthoni, szeretem!” – hangzik el permanensen.
(Hogy most épp hol van az az otthon, ne firtassuk.) A banán arra
is jó lehet, hogy megszüntesse a gyûlöletet; a többség számára
ugyanis egyszerûen elérhetetlen. Így nem csak az újdonság erejével hat, hanem afféle státuszszimbólum is.
– pánczélPetra –
A Hevesi Sándor Színház a közelmúltban mutatta be az Ady utcai
Lakásszínházban Székely Csaba:
Szeretik a banánt, elvtársak? címû
drámáját, Sztarenki Pál rendezésében. Az egyszemélyes elõadás
szereplõje Szakály Aurél, a zalaegerszegi teátrum színésze, akinél
keresve se lehetett volna jobb karaktert találni erre a szerepre. Szerény, esendõ, visszahúzódó, és ez
esetben még a bakik is a figurát
erõsítik.
Ceausescu Romániájában járunk, és egy sokszorosan zárt rendszer tárul fel a szemünk elõtt. Zárt,
hiszen a diktatúra és elnyomás sötét és groteszk évei elevenednek
meg, és zárt, mert mindezt egy értelmileg sérült férfi meséli el, saját

„szûrõjén” keresztül. Veres Róbert
egy negyvenes pali, de mintha
megrekedt volna valami riadt gyermeki létben. Fél, bizonytalan, és
kényszercselekvések
jellemzik.
Minden tárgyat megszagol, mielõtt
hozzáér és pánikba esik, hogy melyik fogasra akassza fel a kabátját.
Mániákusan zizegteti (kinyitja, becsukja) a nála lévõ nejlonzacskót;
melybõl rendre elõkerül az a bizonyos „otthoni limonádé”.
A félig magyar, félig román Róbertnek finoman szólva sem volt vidám gyerekkora. A már említett
zártság és elnyomás ugyanis a családi környezetére is érvényes. Ikertestvére már magzatkorában meg
akarta ölni, és a helyzet késõbb
sem változott. Szuicid hajlamú anyja állandóan csak sírt egy sötét szobában, míg teljhatalmú apja egy

Szakály Aurél

barna bõrkanapén hevert… és életekrõl, sorsokról döntött. A rendszer
ellenségeit telepítette ki, vagy küldte a halálba.
A monodráma fekete humorának egy éles kontraszt az alapja: a

MINDSZENTY TÖRTÉNÉSZSZEMMEL
KÖTETBEMUTATÓ ÉS ZARÁNDOKHELYTERVEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Két állandó tárlata lesz: az
egyik Mindszenty életét tárja a látogatók elé, a másik pedig a kommunista diktatúra egyházüldözésérõl szól. Az épületben konferenciaterem és irodák kapnak majd
helyet, valamint egy száz férõhelyes parkoló is létesülne. A zarándokhely és a Göcseji Múzeum átjárható lesz, annál is inkább, mert
a projekt részeként a múzeum is
megújul. Sõt, a nagytemplom,
Mindszenty tér és a Kvártélyház
fejlesztésére is sor kerülhet. A

Mindszenty-zarándokközpont kialakítása szerepel a kormányzati
tervek között is.
Vadvári Tibor beszámolójából
kiderült: egy 21. századi múzeum
létesül a városban – a fõvárosi
Terror Házához hasonló fény- és
látványelemekkel – ami sokat lendíthet a megyeszékhely idegenforgalmán.
A tervek ismertetése után Szabó
Csaba történész-levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár fõosztályvezetõje mutatta be Balogh Margit
Mindszenty József (1892–1975)

I–II. címû monográfiáját. Mint fogalmazott: súlyos mûrõl van szó,
nemcsak azért, mert a két kötet 4
kiló 20 dekát nyom, hanem mert a
szerzõ hihetetlen felkészültséggel
és alapossággal tárta fel a néhai
hercegprímás életét. A két könyv
összesen 1572 oldal, tíz fejezetbõl
áll, 3400-nál is több jegyzetet tartalmaz és 1380 – jórészt most elõször megjelent – fotó található
benne. Mindszenty (Pehm) József
apátplébánosként Zalaegerszegen eltöltött 27 évét a könyv második fejezete dolgozza fel. Balogh

AFRIKAI MESE AZ ÜNNEPRE
PÁLYÁZATI SIKEREK A BÁBSZÍNHÁZNÁL

 Egy afrikai népmesébõl készült történettel zárja az idei évet a
Griff Bábszínház. A társulat pénteken mutatta be a Nanga és az
elefántgyerekek címû mesét, melyet egy kongói történet ihletett.
A bábjátékot az eredeti mese motívumai alapján Boráros Milada
írta, és Schneider Jankó rendezte.
– pet –
A premiert megelõzõ sajtótájékoztatón Szûcs István, a bábszínház igazgatója elmondta: egy ünnepre hangolódó, pörgõs, vidám,
ám mégis szép és varázslatos mesét választottak az adventi idõszakra. A történetben ugyanis a
kis afrikai faluban is ünnepi készülõdés zajlik.
Schneider Jankó rendezõ (aki
az induláskor két évig a Griff társulatát erõsítette) elárulta: a darab arra keresi a választ, hogy tudunk-e
gyerekként felelõs döntést hozni,
de a mese az elfogadásról, befogadásról is szól. A faluba ugyanis
idegen érkezik; egy magányos, fiatal nõ, aki varázsol is…
Bartal Kiss Rita, a bábszínház
mûvészeti vezetõje szerint az a
cél, hogy a gyerekek szintjén, nem
pedig didaktikus módon közelítsenek egy-egy kérdés- vagy problémakör felé. A mese ugyanis megtanít arra, hogy merre menjünk, s
hogyan gondolkodjunk a világról;
segít elfogadni, befogadni más
embereket, kultúrákat. A Griff Bábszínház feladatának tekinti, hogy
magyar meséket és népmeséket,
valamint más népek történeteit is
eljátsszák a színpadon.

Ami Nanga és a falubéli gyerekek meséjét illeti: igazi afrikai légkörbe csöppennek a gyerekek.
Örömteli, ritmikus dallamok, táncok, valamint csodás színek gondoskodnak a napfényes hangulatról. A díszleteken és a jelmezeken
egyaránt megjelennek az afrikai
motívumok. A figurák egyszerû –
hátulról mozgatható – bunraku bábuk, melyek jól illusztrálják a gyerekek mozgását. A felnõttfigurák
pedig egy különleges maszkot
kaptak. Az elõadáson megszólal
egy ócska olajos dobozból készült, háromhúros gitár is. Ez jelzi
azt is, hogy Afrikában a gyerekek
tényleg szemétbõl készítenek maguknak hangszereket és játékokat.
Nanga szerepében B. Szolnok
Ágnest láthatja a közönség, a Griff
csapatát erõsíti továbbá két vendégmûvész (Mákszem Lenke és
Varga Péter) is.
Szûcs István a társulat további
híreivel kapcsolatban elmondta:
több NKA-s pályázaton is sikeresen szerepeltek az elmúlt hónapokban. Összesen 2,5 millió forintot nyert a bábszínház. Ezek
között szerepelnek közös projektek is: a debreceni Vojtina Bábszínházzal például a Holle Anyó

címû mesét adják majd elõ mind
a két városban. Szintén támogatást nyertek a már régóta tervezett Babaszínház program is; így
jövõre már egy-két éves gyerekeknek is készülnek rövid, fõleg
mozgásra és zenére épülõ elõadásokkal.
Az igazgató arról is örömmel
számolt be, hogy a tavalyihoz képest közel hétszáz fõvel nõtt a bérletesek száma. Az idei évadra
több mint 4200-an váltottak elõre
jegyet.

család akár boldog is lehetett volna
a diktatúra éveiben, hiszen az apa a
rendszer fontos embere volt. Megvolt mindenük; lakás, autó, bejárónõ és mások számára elérhetetlen
élelmiszerek. Még a hozzájuk rendszeresen járó, apukáról jelentéseket író vízvezeték-szerelõ beszámolóit is már másnap kézhez kapta a családfõ. A
rendszer, na meg a férj
miatt idegbeteggé váló magyar anyuka, és a sérült ikrek azonban nem hagyták
kiteljesedni a káder-család
idilljét.
Róbertet fogyatékossága
(és kegyetlen apja) miatt
mindig és mindenhol utálták, bántották. Csak egy valamivel tudott manipulálni,
és másokhoz közeledni, a
banánnal. Ennek édességét ugyanis csak õ ismerhette társai közül. Így sikerült Anát – a lányt, akibe
szerelmes volt – egy rövid
idõre magához édesgetnie.
De az apa a kezdõdõ barátságba is csúnyán belerondított; amivel õ is bukott,
igaz csak átmenetileg. Hiszen õ
ügyes ember…
Róbert története nemcsak fájón
humoros, hanem nagyon ismerõs
is. Pedig Róbert nem tesz fel kérdéseket, nem akar ítéletet mondani

Margit másfél évtizeden keresztül
foglalkozott a témával; 58 levéltárban járt a kutatómunka során, ebbõl húsz külföldi országban (például Oroszországban és Amerikában) található.
Szabó Csaba szerint a téma
azért is aktuális, mert Mindszenty
megosztó személyiség volt, és
maradt ma is; harag és imádat
egyaránt jellemezte, jellemezi.
Sorsa alkalmas arra, hogy történeti hitelességgel tárják a közönség
elé, hogy mit jelentett a 20. század
elsõ, illetve középsõ évtizedeiben
keresztény egyházi méltóságnak
és közszereplõnek lenni. Talán éppen ez a monumentális kiadvány
segít abban, hogy tárgyiasuljon,
hitelesebbé váljon Mindszenty-képünk.
A kötetbemutatón Balogh Margit elmondta: a történész feladata
nem az, hogy ítélkezzen, hanem,
hogy minél árnyaltabban járja körül a kérdést. Jobb- és baloldalról
egyaránt érte bírálat a monográfia
miatt; az elõbbiek szerint túl kritikus volt, az utóbbiak szerint pedig
túlságosan elfogult. Talán ez épp
azt jelzi, hogy jó helyen áll a bíboros életmûvének értékelésében. A
szerzõ szerint tengernyi irodalom
foglalkozik a plébánossal, ezért elsõsorban nem azt tekintette feladatának, hogy teljesen újat mutasson, hanem hogy rávilágítson
olyan részletekre, amik eddig elkerülték a nyilvánosság vagy a szakma figyelmét. Balogh Margit úgy
érzi – és ezt a kötet zárszavában
le is írja –, hogy Mindszenty szándékainak õszintesége megkérdõjelezhetetlen, ugyanakkor döntései lehettek tévesek is, amikre egy
történésznek rá kell világítani.

HUSZONÖT ÉVES A TIT ÖVEGES JÓZSEF
ISMERETTERJESZTÕ ÉS SZAKKÉPZÕ EGYESÜLET
 Az egyesület idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. 1990. június 2-án alakult meg a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ Egyesület a TIT Zala Megyei Szervezetének jogutódjaként. 25 éve az MMIK-ban volt az alakuló közgyûlés,
amelyen több mint 300 alapító tag vett részt.
A civil szervezet a hagyományos ismeretterjesztés mellett a megye egyik meghatározó felnõttképzõ intézményévé vált az elmúlt
évtizedekben. A nevükbe is bekerült a Szakképzõ szó. A jubileumi
ünnepségen, 2015. december 17-én, megemlékeznek a névadó
Öveges József születésének (1895. november 10.) 120. évfordulójáról, és számot adnak az elmúlt 25 évben végzett munkájukról. Az
elért eredmények közül kiemelkedik, hogy az önfenntartás keretein
belül sikerült megõrizni a mûködõképességet. A
megtartott ismeretterjesztõ elõadások száma
meghaladta a tízezret, és a náluk megszerzett
sok ezer szakképesítéssel a résztvevõk esélyt
kaptak a munkaerõpiacon maradásra illetve az
oda való visszakerülésre.

sem apja, sem a rendszer felett.
Csak mesél..., mi meg valahogy
nem lepõdünk meg. És épp ettõl a
meg nem lepõdéstõl lesz nyomasztó a sztori. Mert mi ismerjük, értjük
és elítéljük a diktatúra mûködési elvét. Tudjuk, hogy a tévé manipulatív
szándékkal hamis képet fest, hogy
a rendszert erõszakkal fenn kell és
lehet tartani, és azt is tudjuk, hogy
léteznek köpönyegforgatók. Mert a
rendszerváltozás után lehet, hogy a
legnagyobb elvtársból lesz a legnagyobb demokrata, a legnagyobb
ateistából a legnagyobb keresztény,
vagy a legnagyobb románból a legmélyebb érzelmû magyar. És ha az
apa temetésén netán össze akarnának csapni a politikai ellenfelek,
még mindig meg lehet próbálkozni
a banán erejével. „Szeretik a banánt, elvtársak?” – próbálkozik az
idõközben felnõtté vált fiú a szemben álló felek kibékítésével. Szegény nem vette észre, hogy elszállt
pár évtized, és olyan elvtársak,
akikre õ gondol, már rég nincsenek,
banán meg már kapható. Ja, és a
Nyugatra költözés sem disszidenstett többé. Róbert is próbálkozik,
pláne mert kiderül: Ana Londonban
van.
Egész elõadás alatt sejtjük, hogy
valami furcsa, zárt helyen vagyunk.
Sorba rendezett, ócska, fehér mû-

anyag székek. Kis asztalka vízzel.
Tábla a falon. Talán valami intézet
váróterme ez, vagy egy terápiára,
netán kihallgatásra alkalmas terem? Nem tudjuk biztosan, mint
ahogy azt sem, hogy egy esetleges
csoportterápia részesei vagyunk-e,
vagy pszichológusok vagy vallatók.
Akárhogy is, Róbert várakozás és
mesélés közben mindent illusztrál:
négyzeteket rajzol a táblára (ami
egyfajta változó díszletül is szolgál).
Legyen szó emberek vagy tárgyak
ábrázolásáról. A rendezõ letisztult
koncepciójának köszönhetõen a
történet végére rengeteg kis négyzet borítja be a táblát, mintha egy
szervezeti ábrát néznénk, csakhogy
az elemek nincsenek összekötve;
nincs kapcsolat. Minden csak lebeg, egy minimalista térben. Róbert
elhagyatottsága, félelme semmit
sem enyhül, nincs gyógyír, csak
rögeszme (meg kell keresni Anát).
Ebben a lebegõ létben még a kimondott szavak is bizonytalanok;
hiszen az esendõ fõhõsnek nem
mondta meg senki, hogy szabad-e
már igazat mondani. És ebben a
zavarodottságban tényleg csak a
banán íze, meg az otthoni limonádéra emlékeztetõ lötty adhat némi
nyugalmat. Ha pedig ezek elfogynak, gyorsan odébb kell állni… hátha bezárnak.
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ERÕSÍTI PIACI POZÍCIÓIT A 3B HUNGÁRIA
IDÉN SINCS OKUK PANASZRA

 Nem lehet okunk panaszra, forgalmunk idén várhatóan
4,2–4,3 milliárd forint körül alakul, ami valamivel meghaladja a
tavalyi teljesítést – értékel eléggé visszafogottan Nagy Zoltán, a
3B Hungária Kft. ügyvezetõje. Majd hasonlóan visszafogottan
folytatja: nagyon érdekes mûszaki feladataink voltak, amelyeket
sikeresen teljesítettünk.
Mindenképpen érdemes azonban idõben egy kissé visszapillantani, hogy helyére tudjuk tenni,
mit is takar ez a tömör értékelés.
2014 – mondhatnánk – a nagy
ugrás éve volt a társaságnál. A
megelõzõ év 2,6 milliárdos forgalmát több mint a felével, 4 milliárd
forintra tornászták fel. S ezt a kiugró teljesítményt idén nem csak
megismétlik, hanem valamivel
még túl is szárnyalják. A félreértések elkerülése végett, a forgalom
számai mögött nem valamiféle
kereskedelmi tevékenység áll,
hanem konkrét tervezés, gyártás,
helyszíni kivitelezés, üzembe helyezés.
A 3B Hungária fõ profilja –
amellett hogy termékeit, gyártókapacitását folyamatosan fejleszti
– a kezdetek óta alapvetõen nem

változott, legfeljebb a hangsúlyok
tolódtak el, mindig a piaci elvárásoknak megfelelõen.
Egyre inkább elõtérbe kerül a
társaságnál az erõmûépítés területén történõ aktív szerepvállalás.
Idei legnagyobb vállalkozásuk a
dunaújvárosi erõmû tüzelõanyagkezelési rendszerének komplett
elkészítése – a tervezéstõl kezdve a kész objektum átadásáig.
– A mintegy másfél milliárd forint összegû szerzõdést még tavaly augusztusban írtuk alá, de a
kivitelezés már idén kezdõdött el
– emlékezik vissza Nagy Zoltán.
– A rendszer elkészült, jelenleg a
próbaüzeme folyik. S várhatóan
rövidesen meglesz az ünnepélyes átadás is.
Az elõzõekbõl is kiderül, a társaságnál egyre inkább elõtérbe

Hulladék-újrahasznosító üzem – Magyarország.

 Mozgalmas évet tudhat maga
mögött Zala megye legnagyobb
önkormányzati tulajdonú társasága. A folyamatosan változó
törvényi keretek és a fokozódó
gazdasági kontroll mellett a zalaegerszegi székhelyû Zalavíz
Zrt. nem mondott le értékeirõl,
tovább kívánta erõsíteni felhasználóközpontú szemléletét,
és innovatív fejlesztéseket hajtott végre.

Hajórakodó rendszer – Norvégia.

Kõfeldolgozó üzem – Franciaország.

kerül az energetikai beruházásokban való részvétel.
A másik fõ tevékenységi terület továbbra is a hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos berendezések tervezése, gyártása,
üzembe helyezése, nem ritkán
ilyen jellegû rendszerek kulcsra
kész átadásának vállalása. Idén
két jelentõs hulladékfeldolgozó megvalósításában
vettek
részt, Siófokon illetve
Békéscsabán.
– Jelentõs mûszaki
újdonságnak számító
termékeket szállítottunk e két beruházáshoz – mondja az ügyvezetõ – egyrészt a
szállítószalagok új generációja került beépítésre, másrészt olyan

boxutcákat fejlesztettünk ki, melyek optikai válogatóegységekkel
vannak ellátva. Ez utóbbi egységek optikai módszerrel képesek
szétválogatni többek között a papírt,
a fát, a mûanyagot,
illetve a hasznosítható és nem hasznosítható hulladékot.
Az elõzõek mellett változatlanul az építõanyagipar területén is
jelentõs megrendeléseket teljesítettek az idei évben. Az év elején
adtak át egy franciaországi kõfeldolgozó üzemben komplett – többek között szitát, szállítószalagokat tartalmazó – rendszert, amelyet szakembereik terveztek,
gyártottak és szereltek össze.
A 3B Hungária termékei a legfejlettebb piacokon is megállják
helyüket, ebben sokat segít az is,

hogy már komoly nemzetközi
kapcsolatokkal, tapasztalatokkal
rendelkeznek. Egy német cégcsoport egyik társasága idén például több mint 600 millió forint értékben rendelt tõlük különféle
szállítószalagokat. Most építik ki
ennek a csoportosulásnak egy
másik cégével a szorosabb kapcsolatot, melynek eredményeképpen egy aszfaltkeverõ telep létesítésére kaptak megbízást.
A külpolitikai események tük-

rében is meglehetõsen figyelemre
méltó a már néhány éve Ukrajnában mûködõ képviseletük tevékenysége.
– Ukrajnában idén kapott lendületet piaci tevékenységünk, a
vasérckitermelésérõl jól ismert
Krivoj Rog-ba közel 400 millió forintos megrendelést teljesítettünk
– folytatja Nagy Zoltán. – Sõt e
vasércben és szénben nagyon
gazdag, valamint gabonatermesztésben kiváló térségben
most nagyon sok ajánlatot adunk,

MOZGALMAS ÉVET ZÁR A ZALAVÍZ

SZEMELVÉNYEK A SZOLGÁLTATÓ 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL, EREDMÉNYEIRÕL

A szolgáltató a hagyományoknak megfelelõen az év elején
szakmai konzultációra hívta tulajdonosainak képviselõit. 2015. feb-

Zalavíz Zrt. a víz világnapját. Idén
is pályázatokkal és üzemlátogatással hívta fel a figyelmet a szolgáltató a természeti kincs fontosságára. A nap folyamán több mint
400 gyermek látogatott el a társaság zalaegerszegi víztisztító tele-

ruár 24-én mintegy negyvenen fogadták el a meghívást, a Zalavíz
Zrt. önkormányzati napján, melyen
Vigh László országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt. A nyílt
nap célja az volt, hogy a tulajdonos önkormányzatokat tájékoztassák a társaság mûködésérõl, valamint konstruktív, partneri együttmûködés valósuljon meg az érdekelt felek közt. Az idei rendezvény
témáját a víziközmûvek vagyonértékelése adta. Emellett a települések vezetõi betekintést nyerhettek
a víziközmû szektort érintõ fõbb
változásokba, a KEOP ivóvízminõség-javító programokkal és a mûszaki fejlesztésekkel kapcsolatos
aktualitásokba.
Az idei évben már tizenharmadik alkalommal ünnepelte a

pére, hogy a nyílt nap során megismerkedjen az ott folyó munkával.
A nyílt napon került kiállításra
az a több mint 250 alkotás, mely a
víz világnapi pályázatára érkezett
három korcsoportban – óvodás,
alsós és felsõs –, és amelyek közül a legjobbakat díjazták.
***
A víz világnapja alkalmából rendezett központi ünnepségen a
Zalavíz Zrt. két munkatársa kapott
elismerést. A Belügyminisztérium
Kvassay Jenõ-emlékérmét vehette át Nehéz Zoltán, a Zalavíz Zrt.
lenti térség csoportvezetõje, míg a
Magyar Víziközmû Szövetség Víz
világnapi emlékérmét Molnár
László, a Zalavíz Zrt. karbantaró
vízvezeték-szerelõ nehézgépkezelõje kapta.

A rangos szakmai elismerések
részleteirõl, a kitüntetettek részvételével megtartott sajtótájékoztató
keretében számoltak be. A társaság számára azért is fontosak
ezen elismerések, mert az évrõl
évre megrendezésre kerülõ víz világnapi ünnepségek keretében
nem csak helyi rendezvényeken
esik szó a közszolgáltatók által
végzett munkáról, és azokról a
munkatársakról, akik a hétköznapokban végzik feladataikat 24 órán
keresztül. A kitüntetések azt bizonyítják, hogy külsõ szemlélõk is látják azokat az erõfeszítéseket, melyeket a szolgáltató végez a mind
hatékonyabb, minõségi munkáért.
Az egyéni elismerések mellett a
vállalat is több díjban részesült
2015-ben. Fogyatékosságbarát
Munkahely elismerésben részesült
a társaság 2015 márciusában. Az
Emberi Erõforrások Minisztériuma
(EMMI), az Amerikai Kereskedelmi
Kamara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a
Salva Vita Alapítvány képviselõi által közösen átadott – az idén 26 –
elismerés célja, hogy az álláskeresõ fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók
egymásra találjanak. A Zalavíz Zrt.
az elismerést azzal érdemelte ki,
hogy elkötelezett a megváltozott
munkaképességû munkavállalók
alkalmazása iránt, 2009-tõl folyamatosan több ilyen munkatársat alkalmaz. Az elkötelezettséget az is
bizonyítja, hogy több alkalommal
támogatta megváltozott munkaképességûvé vált kollégáinak –
elbocsátás helyett – másik munkakörben történõ továbbfoglalkoztatását. A pályázat keretében kidol-

gozták és felmérték a munkavállalók fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitûdjét, mely felmérés
tapasztalatait beépítették mindennapi folyamataikba. Emellett megkezdték a munkakörök és munkafolyamatok kockázatértékelését,
továbbá a honlap akadálymentesítéséhez szükséges informatikai fejlesztéseket is.
A víziközmû szektor, mint jelentõs foglalkoztató, ágazati sajátos-

ez az elsõ munkahelyük. Õk azok,
akik szakmai tudásukat átadják a
fiataloknak.
***
A Zalavíz Zrt. csapata nyerte a
14. Országos Víziközmû Szerelõversenyt. A kétnapos rendezvénynek Szombathely adott otthont,
ahol 2015. szeptember 17-én gyakorlati, szeptember 18-án elméleti
feladatokat kellett megoldania a
szakembereknek.

ságából adódóan még inkább ki
van téve a társadalomra is jellemzõ elöregedõ demográfiai folyamatoknak. A munkavállalók 18 százaléka 7–10 éven belül nyugdíjba vonul (az átlag életkor 46 év), ezért a
Zalavíz Zrt. feladatai közé tartozik
biztosítani azt a tudást, amit az idõsebbek elsajátítottak, és átadni azt
a fiatal kollégák számára. A társaságnál 355 munkavállaló van, eltérõ élethelyzetekkel, dolgozói értékrendszerrel. Nagyon sokan dolgoznak 30–35–40 éve a Zalavíznél, és

A verseny végén összetett
eredményt hirdettek, ahol az induló 20 csapat közül a Zalavíz Zrt.
munkatársai – Mészáros János,
Molnár László, Fitos Tamás és Takács István – vették át a gyõztesnek járó serleget, Böcskey Zsolt
mûszaki igazgató pedig azt a vándorzászlót, amely feljogosítja a társaságot arra, hogy a 2016-os szerelõversenyt megrendezze. A szerelõverseny a szakma legrangosabb szakmai elismerése, és jelzés értékû a szolgáltatást illetõen.

remélhetõen siker koronázza intenzív piaci tevékenységünket.
Fõként hajórakodó, vasúti rakodó
berendezéseket szeretnénk ide
szállítani.
Mint Nagy Zoltán hozzáteszi, a
háború legfeljebb annyiban zavaró számukra, hogyha béke lenne,
akkor valószínûleg több megrendelést kapnának. Partnereik rendben fizetnek, van érdeklõdés termékeik iránt, azaz nem rossz piac
az ukrajnai.
Túl sok saját beruházást
idén nem valósítottak
meg, talán csak egy modern élhajlító berendezés
üzembehelyezése jelzi,
hogy e téren sem kívánnak leállni.
– Jövõre az idei forgalmat tervezzük, a tavalyi jelentõs létszámbõvülés után – jelenleg
százhetvenen dolgoznak a társaságnál – újabb dolgozók felvételén nem gondolkozunk. Ugyanakkor viszont jelentõs termékfejlesztést kívánunk megvalósítani a
hulladékfeldolgozási technológiák
területén – mondta végezetül
Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft.
ügyvezetõje.

***
November 2-ától a Zalavíz új
ügyfélszolgálati irodába költözött
Zalaegerszegen. A városi ügyfélszolgálati irodában Zalaegerszeg
négy, önkormányzati tulajdonú
közszolgáltatójánál
intézhetik
ügyeiket a felhasználók.
Az új iroda ünnepélyes átadásán Balaicz Zoltán köszöntõjében
kiemelte, hogy a fejlesztés célja az
volt, hogy az elmúlt években megújuló belváros és piac szellemiségének megfelelõ környezetben, a
társaságok által nyújtott közszolgáltatásokat igénybe vevõ felhasználók egy helyen, gyorsan és rugalmasan tudják elintézni ügyeiket.
***
Javult az ivóvíz minõsége, illetve nõtt az ellátás biztonsága Zalaegerszegen és a környékbeli 13 településen, annak a mintegy 4,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetõen, amelyet 2015. november 5-én zártak le ünnepélyesen.
A projekt zárásaként, a zalaegerszegi Nyugati Víztisztítómû
területén tartott ünnepségen Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelõs államtitkára
elmondta, hogy hasonló fejlesztésekre lehetõség lesz a közeljövõben meghirdetendõ EU-s pályázatok keretébõl.
A beruházás során mintegy 36
ezer ember jut egészségesebb ivóvízhez, Zalaegerszeg, Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hagyárosbörönd,
Kávás, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaboldogfa,
Zalaszentgyörgy településeken. A
kivitelezés alatt 70 kilométer új vezeték került lefektetésre, valamint 140
kilométer ivóvízvezetéket tisztítottak
meg a szakemberek.
A fejlesztés fõ eredménye,
hogy a szennyezõanyagok koncentrációja határérték alá csökkent, és megfelel a rendkívül szigorú ivóvízminõségi jogszabály
követelményeinek.
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KÜLFÖLDÖN IS BIZONYÍTOTT A ZALASZÁM ZAC JOBB ÉVET VÁRTAK, DE AZÉRT ELÉGEDETTEK
FEJLESZTIK AZ ATLÉTIKAI CENTRUMOT

 A megyeházán tartotta évértékelõ közgyûlését a Zalaszám
ZAC. Az atléták összejövetelén Szakály István klubmenedzser kiemelte, az idei évben is jól teljesítettek. A klubban 423-an sportolnak, s idén fennállásuk során elõször minden korosztály világversenyén ott voltak versenyzõik.

térségben. Ennek jegyében a
Keszthelyi VDSE-tõl tehetséges
fiatalokat igazolnak, akik jobb körülmények között sportolhatnak
Egerszegen. A megállapodás elsõ
lépéseként Csóti Jusztina és ed70. születésnapja alkalmából hogy a Magyar Atlétikai Szövetség zõje, Csikós József igazolt a Zalaköszöntötte az egyesület korábbi elképzeléseinek megfelelõen atlé- szám ZAC-hoz.
edzõjét, Gyulai Gyulát. Elmondta, tikai centrummá akarnak válni a
A felügyelõbizottság elnöke,
Bartha András mintaszerû, fegyelmezett gazdálkodásról számolt
be.
Az atléták közgyûlését üdvözölte Balaicz Zoltán polgármester
is. Gratulált eredményeikhez, s
szólt arról, hogy a MASZ vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott, ennek eredményeként a
Városi Sportcentrumban található
atlétikai pálya 130 milliós ráfordítással hatról nyolcsávosra bõvül.
Kiemelte. hogy a város lehetõségeihez mérten fokozatosan emelte az atléták támogatását, valamint Szûcs Valdót külön szponzoráció keretében segítették,
hogy minél eredményesebben
szerepeljen.
Makovecz Tamás, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságának elnöke az
 Az egyetlen zalai születésû olimpiai bajnok, dr. Mezõ Ferenc
edzõk és a pedagógusok munkászületésének 130. évfordulójára írta meg Kis János (képünkön
ját emelte ki, nélkülük nem sportoljobbról) a Zalai Sporthistória címû könyvet.
nának ennyien az egyesületnél. A
közgyûlés zárásaként az idei évben jól teljesítõ atlétákat, edzõiket
megjutalmazták.

ZALAI SPORTHISTÓRIA

Ebben a kötetben számos kiemelkedõ zalai sportoló között
emlékezik meg a neves sporttörténetíróról. A szerzõnek a mostani
kötete immár a 17., a témát taglaló sorozatban.
A mostani könyvében közel 40
sportoló életét, eredményeit ismer-

 Sokat köszönhetünk az egykori vezetõknek – emlékezett
vissza a jubileumi ünnepség rövid megnyitójában Balaicz Zoltán polgármester. – Ujvári Sándor és Kustos Lajos elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a Városi Sportcsarnok megépülhetett. Az építkezés 1977-ben kezdõdött, a létesítményt 1980-ban adták át. A
beruházás abban az idõben 100
milliós nagyságrendû volt, és
új lendületet adott a város és a
megye sportéletének.

teti. Ezenkívül bemutat még néhány, több évtizedes múlttal rendelkezõ sportkört, sporttörténeti érdekességet. A könyv ajánlóját
Balaicz Zoltán polgármester írta,
aki a ZTE Sportarénában megtarA mûsorban felidézték az emlétott könyvbemutatón is jelen volt és kezetes eseményeket, úgy mint a
köszöntõt mondott.
Harlem Globetrotters nagysikerû
vendégjátékát, a nõi kézilabda-vb-t,
a kosárlabda-Eb-t, a vívó- és tekevb-t.
A szintén jubiláló Csarnok Kupában az öregfiúk (34 éven felü-

NYELVI EMLÉKVERSENY
 Ötödik alkalommal rendezte meg a Báthory István Szakképzõ
Iskola a Szabó Katalin Nyelvi Emlékversenyt. Az idei megmérettetés témája a hungarikumok voltak. Kónyáné Tömpe Lívia, az iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy
mennyire fontos a diákokban a magyarságtudat erõsítése.
A versenyzõket üdvözölte Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója, kiemelte, hogy „annyi ember vagy,
ahány nyelvet beszélsz”. Balaicz
Zoltánné, a zsûri elnöke, az iskola
egykori nyelvtanára szintén az idegen nyelv tanulásának fontosságáról beszélt, szeretettel emlékezett
meg egykori kolléganõjérõl, Szabó
Katalinról. A verseny fõvédnöke
Szabó István, a tanárnõ édesapja
volt. A hét általános iskolás csapat

egy prezentációval készült, amelyet a helyszínen mutattak be. A
feladatok között szerepelt még plakátkészítés és teszt kitöltése is. Elsõ helyezést ért el az Unicum–
Hungaricum nevû csapat, akik
Zalacsányból, a Csány László Általános Iskolából érkeztek. Második lett a bagodi Fekete István Általános iskola Gourmets nevû csapata. Harmadik lett a Landorhegyi
Sportiskolai Általános Iskola Porzellan nevû csapata.

SZEKERES DORINA ABBAHAGYTA

 Az egerszegi egyéni sportágak képviselõi közül az EuropTec
ZÚK úszói évek óta szállítják a jó eredményeket. Az idei évben
sem teljesítettek rosszul, Horváth Csaba vezetõedzõ mégsem
elégedett maradéktalanul.
– Volt már jobb esztendõnk, bár
az ideire sem lehet panasz – vélekedett Horváth Csaba. – Több korosztályos bajnoki címet szereztünk, és
Matyasovszky Dalma kijutott a korosztályos ifjúsági Eb-re, ami a magyar úszás erejét nézve cseppet
sem lebecsülendõ eredmény. Negatívan éltük meg, hogy Szekeres
Dorina befejezve tanulmányait az
USA-ban, az úszásnak is búcsút intett. Nagyon bíztunk benne, hogy az
olimpiáig kitart, de másképp döntött.
Felköltözött Pestre, ott dolgozik. Szerencsére Matyasovsky Dalma, Lengyel Anna, Büky Norbert és Szabó
Rajmund, valamint társaik a magyar
bajnokságon döntõbe kerültek, ott
érmes és pontszerzõ helyen végeztek. Jönnek az újabb tehetségek.
Dorinával megerõsödve még sikeresebb évet zárhattunk volna. Ami
hiányzott az idei esztendõbõl: nemzetközi szinten egy kiugró eredmény.
– Nem próbálták meggyõzni,
hogy az olimpiáig maradjon?
– Természetesen voltak kísérleteink, de nem változtatta meg döntését, amit, ha nehezen is, de tudomásul vettünk. Végül a sportág közelében maradt, a legsikeresebb magyar
úszó Hosszú Katinka menedzseri
stábjában dolgozik.

– Térjünk vissza a ZÚK-hoz. Az
év során kik nyújtottak kiemelkedõt, okozott valaki csalódást?
– Csalódást senki nem okozott.
Érdekes módon több éven át a lányok hozták az eredményeket, ez
idén változott, a fiúk szerepeltek jobban. A fiúknál Szabó Rajmund, Büky
Norbert, Betlehem Dávid és társaik
jól tejesítettek. Több úszónk bent
van a Jövõ bajnokai programban,
ami mindenképpen óriási dolog, mivel a magyar úszósport ott van a világ élvonalában. Matyasovszky
Dalma tagja a felnõtt- és korosztályos válogatott keretnek.

A LEGENDA ÚJRAÉLEDT
35 ÉVES A VÁROSI SPORTCSARNOK

– A város új sportkoncepciójában az úszók bekerültek a négy
kiemelt egyéni sportág közé...
– Természetesen örülünk neki,
hiszen minden évnek úgy álltunk neki, hogy felülmúljuk az elõzõt. A kiemeléssel elismerték a klubban folyó eredményes munkát. Az önkormányzattól kapott pénzt minden évben igyekeztünk minél költséghatékonyban felhasználni. Reméljük,
hogy a kiemelés nagyobb anyagi támogatással is jár. A költségvetésünk három pilléren nyuszik: az önkormányzat mellett sokat segítenek
szponzoraink, fõként a névadónk,
az EuropTec Kft. Végül, de nem
utolsósorban mûködésünkhöz nagyban hozzájárulnak a nálunk sportoló gyerekek szülei. Csak köszönet
jár nekik, nélkülük már nem tudnánk
mûködni.
– Jövõ évi tervek?
– Egyik fõ versenyünk a Hódmezõvásárhelyen megrendezésre kerülõ korosztályos Európa-bajnokság
lesz. Az ifi-Eb-n Matyasovszky Dalma képviselheti az egerszegi színeket. Elvárás vele szemben, hogy
100 m és 200 m háton a döntõbe
kerüljön. Az éremszerzés már nagyszerû eredménynek számítana. A
fiúktól is jó teljesítményt várunk, a
három legjobbtól, hogy korosztályában az ob-n a döntõbe kerüljön, és
ott minél jobb eredményt érjen el. Az
Amerikából hazajáró Lengyel Annától is több döntõbe kerülést várunk.

liek) küzdelmében 16 együttes három csoportban mérkõzött a helyezésekért. A gálamérkõzésen a
ZTE 2002-es bajnokcsapata és az
FTC Öregfiúk találkozóján (képünkön a két csapat játékosai) neves labdarúgokat és színvonalas
focit láthatott a szépszámú érdeklõdõ.
Végül hetesekkel (1-2) a Siófok
szerezte meg a vándorserleget a
Trió Egerszeg, az S TEAM SE és
a Karbon elõtt.
A 2015. évi Csarnok Kupát –
amelyen három csoportban 18 csapat lépett pályára, s összesen 45
mérkõzést játszottak a csapatok –
a keszthelyi Lap Land nyerte, miután a döntõben az Afrika Sun
TEAM csapatát 4-1-re gyõzte le, a
3. az AquaCity lett. A bronzmérkõzés és a döntõ elõtt a ZTE–Haladás öregfiúk gálamérkõzésén szintén 4-1-es egerszegi siker született.
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 A ZÁÉV Építõipari Zrt. tavaly
decemberben ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. Akkor
az elkövetkezõ évek céljaként
fogalmazták meg a stabil gazdálkodás fenntartását, és piaci pozíciójuk további erõsítését. Magyarország meghatározó magasépítési vállalata idén mûködésének 66. évébe lépett. Hogyan látják helyzetüket, jövõjüket, arról Peresztegi Imre vezérigazgatót kérdeztük.
– A stratégia, amit kialakítottunk,
és ami mentén dolgozunk, azt gondolom, teljesen helyesnek és sikeresnek bizonyult. Ennek eredményeként válhatott a ZÁÉV meghatározó szereplõvé a magasépítésben
a hazai építõipari piacon. Cégcsoportunknak ahhoz az árbevételi
nagyságrendhez, amelyben mûködni kívánt, erõs regionális rendszert kellett felépítenie. A regionális
feladatvállalást az indokolta, hogy
Zala megyében kevesebb a magasépítési beruházás, továbbá az,
hogy nagyvállalatként a munkák elnyerése tekintetében kisebb projektekben nem elvárható eredményt
elérni. A nagyobb beruházásokban
ellenben igen, ami nemcsak a Dunántúlon és a központi régióban jelent számunkra folyamatosan megbízást, hanem az ország egész területén.
– Számokban kifejezve milyen
évet zár a ZÁÉV 2015-ben?
– Építés-szerelési árbevételünk
a tervezett szinten várhatóan 15
milliárd forint körül alakul 2015ben, ami cégcsoport szinten mintegy 16 milliárdos árbevételt jelent.
Nyereséggel zárhatjuk az idei
évet, annak ellenére, hogy a bérek
és a költségek egyaránt emelkedtek. A foglalkoztatotti létszám
tekintetében minimális bõvítésben
gondolkodtunk. Jelenleg 160-170
fõ a saját alkalmazottaink száma,
a termelõ befektetéseinkben
80–100 fõ körüli a létszám. Ki-

Gazdaság+PR

EREDMÉNYES ÉVET ZÁR A ZÁÉV ZRT.
LÁTVÁNYOS ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSEK ORSZÁGSZERTE

emelném, hogy jó együttmûködésben dolgozunk a beszállítókkal és
alvállalkozókkal a projektek kivitelezésében, melynek alappillére cégünk egyik erõssége, miszerint
partnereinket rendre korrekt módon, a szerzõdésnek megfelelõen
fizetjük ki.
– Milyen kivitelezéseket végeztek az idén?
– Úgy vélem, az idén kivitelezett
projektek is méltán öregbítették a
ZÁÉV nevét. A teljesesség igénye
nélkül említeném meg Szombathelyen az Agora mûvelõdési és sportház kialakítását, valamint a püspökség számára a Brenner János
Általános Iskola és Gimnázium új
épületének létrehozását és kollégiumának felújítását. Körmenden a
Batthyány-kastélyban Örökségközpontot alakítottunk ki, és a sportcsarnok bõvítését, átalakítását végeztük el. Pécsett regionális vérellátó központot építettünk. Ez mind
olyan speciális feladat, melyek kivitelezését a ZÁÉV együttmûködés-

ben partnereivel tudja vállalni, többnyire a megrendelõk megelégedésére.
A megyét tekintve dolgoztunk a
hévízi Szent András-kórházban,
ahol terápiás centrumot és uszodát
építettünk, a keszthelyi kórházban
laboratóriumot és orvosi rendelõ-

ket, a nagykanizsai kórházban új
sürgõsségi osztályt alakítottunk ki.
Zalaegerszegen a szívcentrum
épülete elkészült, a régi kórházi
épületek felújításán azonban még
dolgozunk konzorciális partnereinkkel együttmûködve. Szintén befejezõdött Zalaegerszegen a Deák téri
lakóingatlan beruházása, amely
hozzájárul a Piac tér látványos
megújulásához.
– Több ágazatban munkaerõhiányról beszélnek. Mennyire
érinti ez a probléma az építõipart?
– Az idei évben érezhetõvé vált
Nyugat-Dunántúlon az építõipari
szakemberek hiánya több szakmában is. A jövõre nézve ez nagy kihívást jelent; hogyan tudunk humán
erõforrást biztosítani feladataink
megvalósításához. Nemcsak a kétkezi mesteremberek, de irányító
mérnökök és építésvezetõk is hiá-

nyoznak a rendszerbõl. Cégünk
egyébiránt jelentõs energiát fordít a
szakember-utánpótlásra. Nagykanizsán és Zalaegerszegen évek óta
szakmunkásképzést folytatunk,
gyakorlati helyszínként tanmûhelyeinkben és munkahelyeinken.
Fontosnak érezzük a fiatalok képzését, munkába állítását, ebben
nemcsak üzleti szempontok vezérelnek bennünket. A szakembermegtartás érdekében július elsejével jelentõs bérfejlesztést hajtottunk
végre, hogy munkatársainkat versenyképes jövedelemmel tudjuk
foglalkoztatni.
Zalaegerszeg önkormányzata
ösztöndíjat biztosít a szakképzéshez, a támogatott szakmák között
megtalálhatóak az építõipari szakmák is. Külön kiemelendõ, hogy
nemcsak helyi fiatal, hanem bárki,
aki itt, Zalaegerszegen a szakképzésben tanul, ösztöndíjat kap. En-

nek üzenete egyértelmûen pozitívnak ígérkezik a helyi szakképzett
munkaerõ leendõ biztosításához,
és a munkaerõ elvándorlásának
megfékezéséhez.
A jelenlegi munkaerõhiány mielõbbi megoldása érdekében, úgy
vélem, a szakmunkás- és mérnökképzés mellett a technikusképzésre is hasonló figyelmet kell fordítani. Ez az igény jelentkezik az építõiparban is, hiszen a termelés, kivitelezés irányításában jól képzett,
középfokú végzettségû szakemberekre is szükség van. A munkaerõ
megtartásához nemzetgazdasági
szinten nagyobb jövedelmet kell
biztosítani a kétkezi dolgozóknak a
kkv-szektorban, de a nagyvállalatoknál a mesterembereknek is.
– Hogyan tekint a jövõ elé, növekedhet az építõipar teljesítménye?
– Azt gondolom, hogy a magasépítésben is lesz annyi feladat az
országban, ami kellõ alapot ad cégünknek is a további sikereinkhez
és a foglalkoztatás fenntartásához.
A ZÁÉV az elmúlt években a lakásépítési piac stagnálása következtében a középületek, közintézmények és mûemlék épületek kivitelezésében találta meg szerepét, amit
országszerte projektek sora bizonyít. Ez a tendencia folytatódik, hiszen továbbra is várhatóak beruházások az egészségügy, a mûemlékvédelem, az egyéb intézmények és
a sport terén.
2016 második felében már megjelennek a gazdaságfejlesztést
szolgáló európai uniós pályázati kiírások. Várható a lakásépítés növekedése is, hiszen a kormány által
idén bevezetett támogatási konstrukcióknak már érzõdik a hatása.
Ha növekszik a foglalkoztatás, növekszik a reálgazdaság, az embereknek több jövedelme lesz, akkor
a fizetõképes kereslet elmozdíthatja az új lakásépítést a mai alacsony
szintrõl – összegzett Peresztegi Imre vezérigazgató.

AZ ELMÚLT ÉV TÖRTÉNÉSEI
A KÖZSZOLGÁLTATÓI SZEKTORBAN
 A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája 2015. november 2-ától a Deák tér 3/C szám alá költözött további három, közfeladatot ellátó céggel együtt.
Az ügyfélszolgálati iroda feladatkörei közé tartozik a lakossági és közületi szerzõdéskötés, a szerzõdésmódosítás, az adatváltozások bejelentése, a szerzõdésekkel, illetve hátralékkal kapcsolatos általános információkérés, a közszolgáltatási díj
készpénzes befizetése; továbbá biohulladék-gyûjtési szolgáltatás igénylése, panasz, illetve reklamáció esetén jegyzõkönyv felvétele. Mindezek
mellett a plusz és a szelektíven gyûjtött hulladék számára zsákot is lehet
igényelni az irodában.
További változás,
hogy bõvült a házhoz
menõ rendszerben
mûködõ szolgáltatásaink köre: 2015ben bevezettük a
mûanyag,
illetve
fém-, a papír- és a
biohulladék-gyûjtés
mellett – próbaüzem
keretében – az öblösüveg házhoz menõ gyûjtését is. Ez
utóbbit Zalaegerszegen a Kertváros, Botfa, Zalabesenyõ
városrészben és a Zrínyi út környékén, családi házas övezetben élõk önkéntes alapon vehetik igénybe. A
gyûjtés kizárólag azokat a területeket
érinti, ahol a biohulladék-gyûjtés is
megoldott.
Az ürítés negyedévente történik, a

sárga zsákos gyûjtési napokhoz igazodva, január, április, július és október hónapok utolsó csütörtökén. A
szállítási gyakoriság és idõpont a jö-

võben módosulhat, az esetleges változásról elõzetes tájékoztatást adunk.
Az edényben italos öblösüveget,
befõttes- és bébiételes üveget lehet
elhelyezni. A szolgáltatás pluszköltséget nem von maga után, a gyûjtéshez
ingyenesen 1 db 140 literes, matricával ellátott edényt biztosítunk.

Többek között a szelektív gyûjtési
lehetõségek kiszélesítésének köszönhetõen idén lakossági gyûjtések során a januártól novemberig terjedõ
idõszakban már összesen több mint
720 tonna papír, 453 tonna mûanyag,
201 tonna üveg és 19 tonna fém érkezett a búcslakpusztai Hulladékkezelõ Központba.
Meghirdetett limlom-akcióink is
egyre népszerûbbek, a tavaszi lomtalanítás során több mint 1774 címhez
vonultak ki munkatársaink. Az összegyûjtött anyagok mennyisége is
emelkedett: elõzõ évben 6552 m3 hulladékot szállítottak el a lomtalanítás
során, míg az ideiben 7447 m3-t.
Cégünk január elején elkezdi a kidobott karácsonyfák
begyûjtését, ami szelektíven beszállított
anyagokhoz hasonlóan szintén újrahasznosításra kerül, hiszen a fenyõbõl nyert
faaprítékot energetikai célokra használjuk
fel.
Kérjünk kedves
ügyfeleinket, hogy kidobott a karácsonyfákat a forgalmat nem
akadályozó módon, gépjármûvel könynyen megközelíthetõ helyre tegyék ki!
Ezúton szeretnénk megköszönni
Zalaegerszeg város lakosságának a
szelektív gyûjtésben való részvételét,
és azt, hogy észrevételeikkel és bejelentéseikkel segítették éves munkánkat!

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2015. december 15.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK
BUDAY MIHÁLY FESTÕMÛVÉSZ-TANÁR

Buday Mihályt talán nem nagyon kell bemutatni, fõleg nem Zalaegerszeg mûvészetpártoló közönségének. Évtizedek óta meghatározó
alakja a város kulturális életének, amelyben alkotóként, tanárként és
szervezõként is részt vett és részt vesz. Eötvös utcai galériája egyike
Zalaegerszeg mûvészeti zarándokhelyeinek.
Pályafutásának fontosabb mérföldkövei: Buday Mihály 62 éves,
1953-ban született a vajdasági Törökbecsén. A tragikus balkáni események következtében 1994-ben költözött Magyarországra, családjával
Zalaszentgyörgyön talált új otthonra. Két éve hivatalosan is zalaegerszegi lakos, de munkája, hivatása korábban is elsõsorban a megyeszékhelyhez kötötte. A Móricz Galéria mûvészeti vezetõjeként sok éven
keresztül szervezett kiállításokat zalaegerszegi és külföldi mûvészeknek. Az Ady Endre Mûvészeti Általános Iskola és Gimnázium tanáraként pedig több fiatal tehetséget indított el a képzõmûvészeti pályán.
Mûvészi pályáját jellemzi, hogy számos önálló kiállítása nyílt már Magyarország-szerte, természetesen Zalaegerszegen is, valamint Németországban, az USA-ban, Romániában, de képei eljutottak Svédországba, Kanadába, Ausztriába és Horvátországba is.
Szervezõként hosszú évek óta munkálkodik azon, hogy a hazai és
a határon túli mûvészek között hidakat teremtsen. Errõl tanúskodik az
idén már tizedik alkalommal megrendezett Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Mûvésztelep. A horvátországi Vodicén magyar alkotóknak szervez
mûvésztábort, de több más alkotótábornak is alapító tagja és állandó
meghívottja. Tagja a Stockholmi Egyetemes Magyar Képzõmûvészeti
Egyesületnek, a zalaegerszegi Vitrin Képzõ- és Iparmûvészeti Egyesületnek.

KISS BÓDOG ZOLTÁN,

A

ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS

NYUGALMAZOTT ELNÖKE,
A

POFOSZ ZALA MEGYEI SZERVEZET

ELNÖKHELYETTESE

Kiss Bódog Zoltán 1943. december 17-én Szombathelyen született.
Középfokú tanulmányait a pápai Türr István Gimnáziumban végezte. A
Keszthelyi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikumban kiváló eredménnyel növényvédõ üzemmérnökként végzett. Szakmai ismereteit a
Budapesti Kertészeti Egyetemen, majd a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetemen bõvítette, ahol általános kertészmérnöki és vállalatgazdálkodás szakmérnöki diplomát szerzett.
A rendszerváltás elkötelezett híveként, szaktudása, több évtizedes
vezetõi gyakorlata, a lakosság széles körû támogatása, elismertsége
révén a 2002-es önkormányzati választáson a Zala Megyei Közgyûlés
elnökévé választják, 2010-ig a Zala Megyei Közgyûlés tagja.
Számos teendõje mellett a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács, a West-Panon EU Régió, az Alpok–Adria EU Közösség, a Szlovén–Magyar Határmenti Régió, a Magyar–Horvát
Határmenti Régió irányítását, koordinálását is ellátta; továbbá tagja volt
a Balaton Fejlesztési Tanácsnak is. Munkásságához több jelentõs kezdeményezés, közlekedési, intézményi fejlesztés kötõdik, többek között
az M–9-es közútfejlesztési projekt, az ISPA hulladékgazdálkodási program, a kórházak modernizálása.
Jelenleg is több társadalmi szervezet munkájának aktív részese; a
Politikai Foglyok Országos Szövetségének Zala megyei elnökeként –
édesapja meghurcolása miatt személyes indíttatásból is – szívén viseli a politikai foglyok, elítéltek, kitelepítettek emlékének ápolását. A Magyarok Világszövetségének elhivatott tagjaként részt vesz a magyarság
közös értékeinek megõrzésében, védelmében, míg a Somogy–Zala
Evangélikus Egyházmegye világi jegyzõjeként a keresztény értékek elismertetését képviseli.

KOVÁCS JÓZSEF

NYUGALMAZOTT TESTNEVELÕ TANÁR

Kovács József 1967. június 29-én középiskolai testnevelõ tanárként
végzett a Magyar Testnevelési Fõiskolán. 1967. augusztus 16-tól 1974.
augusztus 15-ig Keszthelyen a Szendrey Júlia Általános Iskolában tanított, majd 1974. augusztus 16-án határozott idejû kinevezést kapott a
zalaegerszegi Kilián György Általános Iskolában, mely egy év múlva
határozatlan idejûvé módosult.
2005. március 18-ig, nyugdíjba vonulásáig ugyanott – Kilián György,
a név változása után Liszt Ferenc, majd Kertvárosi Általános Iskolában
– dolgozott.
Utánpótlás-nevelõ munkája: Zalaegerszegre kerülésekor kezdte
meg munkáját Zalaegerszeg röplabda-utánpótlásának nevelésében.
Elsõként több játékost is magával csábított Keszthelyrõl, illetve integrálta az itteni játékosokat. Munkája azóta is tart Zalaegerszeg röplabdautánpótlásának nevelésében tehát több mint negyven éve Õ a zalaegerszegi röplabda-utánpótlás motorja.
Neki köszönhetünk megszámolhatatlan utánpótlás-válogatottat,
egyesekbõl késõbb felnõttválogatott vagy akár BL-játékos is lett. Ezzel
is öregbítette Zalaegerszeg hírnevét az országban és a világban.
Mindemellett folyamatosan részt vett csapataival (volt, hogy korosztályonként többel is) regionális, országos és nemzetközi versenyeken
vagy zalaegerszegi vagy az iskola színeiben.
Szerencsére még mindig aktív, és neveli a következõ generációkat,
akikbõl talán a jövõ híres zalaegerszegi játékosai válhatnak!

PESTI LÁSZLÓNÉ

NYUGALMAZOTT PEDAGÓGUS

Pesti Lászlóné általános iskolai tanulmányait Söjtörön végezte, a
Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, s nyolc éven át a zalaegerszegi Zeneiskolában is tanult. A pedagógus pálya iránti érdeklõdése,
vonzódása ekkor alakult ki, jelentkezett és felvették a pécsi Tanárképzõ Fõiskola magyar–ének szakára. Családi okok miatt – idõs szüleit
gondozta – levelezõn folytatta tanulmányait. 1981-ben családjával
együtt Zalaegerszegre költözött.
Pedagógusi pályafutásának legnagyobb részét a „tudás szentélyében” töltötte. Ez éveken át egy kicsiny terem volt, a könyvek, kiadványok száma gyarapodott, s a könyvtárt a kolléganõ segítségével sikerült méltó helyre költöztetni.

ként, lektorként közremûködött, a 30-at is meghaladja. A legutóbbiak
egyike, ahol társszerzõként mûködött közre, a magyar sóbányászat történetét dolgozta fel.
Tóth János Erdélybõl áttelepült család gyermekeként 1948-ban
született Pusztaszentlászlón. Középiskolai tanulmányait Esztergomban, az ottani ferences gimnáziumban kezdte meg és a zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Gimnáziumban fejezte be. Gépészmérnöki tanulmányainak befejezése után – 1969-tõl – a Dunántúli Kõolaj- és Földgáztermelõ Vállalatnál mûszaki tervezési és szabványosítási feladatokat látott el.
1975-ben került az 1969-ben megalapított Magyar Olajipari Múzeumba
(MOIM), ahol 1985-tõl igazgatóként dolgozik. Olajipari és múzeumi tevékenysége során volt alkalma megismerni az energiaipart és a hazai,
illetve európai mûszaki múzeumokat.
Az Országos Múzeumi Tanács tagjaként, múzeumi szakfelügyelõként, a Regionális Közkincs Bizottság tagjaként is tevékenykedik. Elkötelezett kulturális örökségünk védelmében. Vezetõje az OMBKE történeti bizottságának és tagja a Közép-európai Ipari Örökség – nemzetközi – Egyesület elnökségének.
A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum irányításával mûködtet egy 220
km-es olajipari kultúrutat Horvátország–Szlovénia–Magyarország határ
menti területén „Olajipari emlékhelyek Zala–Mura térségben” címmel.
Részt vesznek az Európai vaskultúra útja hazai és kelet-európai bõvítésében. Eredményesen együttmûködnek több európai, olajipari, bányászati és mûszaki múzeummal. Részt vesznek az Energiamúzeumok Nemzetközi Fóruma munkájában.
Tóth János igazgatóként törekszik a múzeum szakterületein dolgozó, sokszor világhírû kutatók, tudósok tudományos munkásságának
dokumentált gyûjtésére, illetve az említettek arcmásainak neves képzõmûvészek általi megjelenítésére. A szoborparkban közel 20 tudós mellszobra látható a múzeumban, akik mellszobrainak felavatására általában kiállítás és tudományos emlékülés keretében kerül sor..
Zalaegerszeg – az elmúlt években sok esetben nehéz viszonyok között mûködõ – sikeres és gyarapodó múzeuma az egyébként alapítványi formában fenntartott és mûködtetett Magyar Olajipari Múzeum
2013-ban nevet változtatott, és Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumként
mûködik tovább.

Általános és középiskolai tanulmányai óta vonzódott a mûvészetek:
dráma, színjátszás, versmondás, képzõmûvészetek iránt. Könyvtárosi
feladatai mellett elõször a diákok egy szûkebb, majd egyre nagyobb körét nyerte meg személyes varázsával, kisugárzásával a számára oly
kedves irodalomnak. A tananyag átadásán kívül a szép magyar beszédre, a kifejezõ elõadásmódra, a magabiztos fellépésre, az érzelmek
megjelenítésére serkentette tanítványait.
Kollégái segítségével egyre több tehetséget fedezett és karolt fel.
Az iskolai könyvtár a „Szép magyar beszéd” városi vetélkedõinek
otthonává vált, ahová évrõl évre érkeztek diákok a megmérettetésekre.
Az 1996/1997-es tanévtõl új vezetõje lett az Eötvös-iskolának. A tanárnõ jelezte, névadójuk tiszteletére szeretne mûsort rendezni. Az elképzelés 1997-ben az MMIK színpadán valósult meg, s a „Honfoglalástól napjainkig” címû történelmi darabbal elkezdõdött az Eötvös-mûsorok sora. Akkor még senki nem gondolt arra, hogy ebbõl tizenöt különbözõ témájú bemutató lesz, melyek létrejöttében meghatározó szerepet játszik a tanárnõ!
Az elõadások történelmünkrõl, múltunkról, nemzetünkrõl, az iskoláról, családról szóltak. A kultúra sok-sok ágát érintették: színjátszás, népi hagyományok, zene, közös éneklés, néptánc, moderntánc. Rengeteg
tehetséges szereplõ, a legkisebbektõl a legnagyobbakig, sokrétû tudásDR. TÓTH ZOLTÁN, A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ
sal megáldva léphetett fel a világot jelentõ deszkákra és szerzett közös
élményeket nyelvünkrõl, kultúránkról, múltunkról. A mûsorok nemzeti
PATOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETÕ FÕORVOSA
büszkeséget, öntudatot sugároztak, lehetõvé tették önmagunk, iskolánk,
Dr. Tóth Zoltán 1948. december 18-án született Pécsett. Orvosi dipvárosunk, hazánk megismerését, s kitekintést nyújtottak a világba.
Az alkotószellemû, a közös célért, ügyért verítéket hullató pedagó- lomáját 1973-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte, ezgusok, a biztos hátteret nyújtó szülõk, a volt tanítványok olyan emléke- után a Zala Megyei Kórház Patológiai Osztályán helyezkedett el. Patoket tudhatnak magukénak, melyek alapján elmondhatták, elmondhat- lógia szakvizsgáját 1976-ban abszolválta.
1989-tõl a Zala Megyei Kórház Patológiai Osztályának fõorvosává,
ják: jó itt élni, jó eötvösösnek, jó magyarnak s embernek lenni.
2005-tõl osztályvezetõ fõorvosává nevezték ki.
PINTÉR LÁSZLÓ NYUGALMAZOTT KÖZÉPISKOLAI TANÁR
A tudományos munkában aktívan vesz részt, több magyar és angol
nyelvû szakmai publikáció, kutatás fûzõdik a nevéhez. Vezetésével a
Pintér László 1962-ben érettségizett Körmenden. Középiskolásként ’90-es években a patológiai osztály jelentõs szerepet játszott a Bécsi
még erdõmérnök szeretett volna lenni, de matematikatanára tanácsára Virológiai Központ által kifejlesztett, kullancscsípés elleni oltóanyag
végül a pedagógusi pályát választotta. Az eredményes, sikerekkel tar- tesztelésében. Tanulást fontosnak tartva, 2003-ban cytopathológia
kított évek bizonyítják, hogy jól döntött. A szegedi József Attila Tudo- szakvizsgát tett. 2005-tõl a pécsi Hisztokémiai Továbbképzõ Tanfolyam
mányegyetemen szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát. állandó elõadója.
Ezután a vasvári gimnáziumban kezdett dolgozni.
Kiemelkedõ orvosi munkássága a Zala Megyei Kórház Patológiai
1971-ben a Ganz Ábrahám Szakközépiskolában kapott állást. 2006 Osztályához köti, ahol kereken negyven éve dolgozik.
szeptemberéig itt dolgozott, majd 35 év tanítás után nyugdíjba vonult.
Érdemei elismeréseként Dr. Tóth Zoltán osztályvezetõ fõorvos „ZaAz eltelt esztendõk alatt rengeteg diákkal dolgozott, és mintegy 12–13 laegerszegért” Díjra javasolt.
osztály osztályfõnöki feladatait is ellátta.
VINCZE GYULA NYUGALMAZOTT KÖZÉPISKOLAI IGAZGATÓ
2006-ban Aranykatedra emlékplakettet kapott, mely óriási elismerésnek számít, a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak ítéli oda az okta1949-ben a kõszegi Állami Liceum és Tanítóképzõ Intézetben kapta
tási és kulturális miniszter.
Az iskolában végzett munka mellett a megyében éveken keresztül kézhez Népiskolai Tanítói Oklevelét. Pedagógus tevékenységét a Lenaktívan kivette részét a megyei matematikaversenyek lebonyolításából. ti Körzeti Általános Iskolában kezdte. Késõbb a Pécsi Tanárképzõ FõA tanári munka roppant nehéz mesterség. A fiatal, pályakezdõ kollé- iskolán tanári oklevelet szerzett. Pedagógus pályafutásának fõbb állogáknak mindig azt tanácsolta, hogy csak akkor lesz örömük az oktatás- máshelyei a Petõfi Sándor Általános Iskola, a József Attila Általános Isban, ha szorosan kötõdnek a gyerekekhez, és szeretik a saját tantár- kola, ahol igazgatóhelyettesként tevékenykedett. Alapító tagja a zalaegerszegi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzõ Iskolágyukat.
Õ is így tett, hisz a matematikát a fiatalok többsége nem kedveli, nak, amelynek vezetésére 1956-ban kapott megbízást. 1987-ben voezért mindig sikerélmény volt számára, ha tanítványai szépen szere- nult nyugdíjba a Báthory István Szakképzõ Iskola címzetes igazgatójapeltek az érettségin, vagy éppen jól megírtak egy dolgozatot. Nyugdí- ként.
Szívügyének tekintette a kereskedelmi és vendéglátóipari képzés
jas pedagógusként pillanatnyilag sem unatkozik, rengeteg idõt tölt az
unokáival. Gyakran jár kirándulni, melyhez kiváló kellék az iskola mate- fejlesztését, az oktatás színvonalának emelését, megszilárdulását.
matika–fizika munkaközösségétõl ajándékba kapott távcsõ és hátizsák. 1981-ben kitartó munkájának köszönhetõen az iskola új épületbe, a
mai helyére, a páterdombi városrészbe költözhetett. A személyi és tárTermészetjáró emberként imád gombászni.
gyi feltételek átgondolt bõvítésének eredményeként lehetõvé vált, hogy
SZABÓ VILMOS EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
1983 szeptemberében elinduljon a kereskedelmi szakközépiskolai képzés nappali és levelezõ tagozaton egyaránt. A színvonalas oktatómunSzabó Vilmos evangélikus lelkész a Komárom megyei Bokodról, kának köszönhetõen 1983-ban az irányítása alatt mûködõ iskola renföldmûves családból származik. Az evangélikus hit, a gyülekezethez dezhette meg a Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntõjét.
való kötõdés, az elfogadás szellemisége már gyermekkorának éveit
Gyümölcsözõ kapcsolatot alakított ki a szakképzésben érdekelt válmeghatározta. Viszonylag korán, 10–12 évesen már eldöntötte, hogy lalatokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.
mások segítésének szenteli életét. Általános iskolát szülõfalujában véLegfõbb célja volt, hogy a vezetése alatt álló iskolából megfelelõ elgezte, majd a család döntésére Tatára, a Jávorka Sándor Mezõgazda- méleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ szakemberek kerüljenek
sági Technikumba került. Nagyszerû tanárainak emlékét mai napig szí- az életbe. Egész élete, tevékenysége összenõtt a város érdekében
vesen idézi fel. Kiváló tanulmányi eredményének köszönhetõen 1971- végzett kereskedelmi és vendéglátóipari képzéssel. A nevelõ-oktató
ben az Evangélikus Teológiai Akadémián tanult tovább. Itt ismerkedett munka feltételeinek biztosítása érdekében fáradságot nem kímélve dolmeg késõbbi feleségével, Piri Zsuzsannával, akivel már az elsõ évben gozott. Mindent megtett annak érdekében, hogy Zalaegerszeg városáegymásra találtak, és a lelki szolgálat különféle állomásait együtt járták ban nívós szakemberképzés jöjjön létre.
végig. Segítõ munkájukat Galgagután és Balassagyarmaton segédlelVezetõi feladatait sokoldalú társadalmi és szakszervezeti munkája
készként kezdték. A lelkészképesítõ vizsga letétele után Tabon az elsõ mellett elkötelezettséggel végezte. Széles látókörû, jó pedagógiai ér„bázis” gyülekezet megszervezését kapták feladatul. Tíz itt eltöltött zékkel és vezetõkészséggel rendelkezõ személy, aki folyamatos toszolgálati év után a Kiskõrösi Evangélikus Egyházközségben folytatták vábbképzéssel és önképzéssel bõvítette tudását. A tantestületben néppásztori tevékenységüket. Az egyházi elnökség az 1999-ben újonnan szerûségnek örvendett. Megnyerõ, kellemes modorú személyiség, aki
épült Révfülöpi Oktatási Központ igazgatójának nevezte ki Szabó Vil- minden alkalmat felhasznált a gyermekek helyes szellemû nevelésére.
most, amelyet két évig irányított.
LÁTÁSFOGYATÉKOSOK
A zalaegerszegi evangélikus gyülekezet 2001-ben választotta lelkészéül, felesége a közeli Pusztaszentlászló lelkipásztora lett. Szabó VilZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGI EGYESÜLETE
mos Zalaegerszegen töltött 14 éve alatt a helyi gyülekezet vallásos éleIndokolás: Az egyesület 2005-ben alakult, amelynek munkáját ötfõs
te színesedett, az általuk használt épület és annak környéke megújult.
A várossal jó kapcsolatot alakítottak ki, számos világi eseményen vet- elnökség koordinálja. A kiemelten közhasznú szervezet a zalaegerszetek részt. Bár a zalaegerszegi közösség gyökértelennek számít, hiszen gi és a város vonzáskörzetében élõ látásfogyatékosok érdekképviselenincsenek õsi evangélikus családok, mára már közel 1000 tag tartozik tét látja el, segíti társadalmi, munkaerõpiaci integrációjukat, továbbá joa gyülekezetbe. A hívek lelki gyarapodásának, hitbéli erõsödésének tá- gaik és esélyegyenlõségük érvényesítésében is támogatja a látássérülmogatása, az egyházkerületbe tartozó gyermekek és fiatalok oktatása, teket. Az egyesület számos egyéb területen is jelen van a látási fogyatékossággal élõk mindennapjaiban; elõsegíti képzésüket és foglalkoza lelkigondozás az elhivatott lelkész feladatai közé tartozik.
tatásukat, segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében, gondoskodik
TÓTH JÁNOS,
a hétköznapokban nehezebben boldoguló látássérültekrõl, továbbá felvilágosító, ismeretterjesztõ elõadásokat, kulturális programokat szerA MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI MÚZEUM IGAZGATÓJA
vez részükre.
A Zalaegerszegen található Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum a viAz idén 10 éves jubileumát ünneplõ Látásfogyatékosok Zalaegerlág más részein, szakmai körökben elõkelõ helyen jegyzett intézmény. szegi Kistérségi Egyesülete mára már korszerû tárgyi eszközökkel és
Vezetõje, Tóth János a mûszaki tudománytörténet berkeiben kiváló ku- segítõkész, képzett személyzettel rendelkezõ egyesületté nõtte ki matatókét, tudósként, intézetvezetõként közismert ember. Tudományos té- gát. Minden hónap elsõ péntekén immár közel 100 egyesületi tag gyûmájú cikkeinek, közleményeinek száma mintegy 120, tudományos tár- lik össze, hogy értesüljön a szervezet munkájáról, a tervezett progragyú elõadásai száma 130, és a könyvek száma, amelyekben szerzõ- mokról.
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EZ TÖRTÉNT 2015-BEN

130 ÉVE VÁLT RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSSÁ ZALAEGERSZEG

Újra megnyitották a városi strandot.

MJVSZ ülése Zalaegerszegen.

Fotók:
Seres Péter

Zalai nemes és alkotója.

A Virágos Magyarországért
elismerés.

Régi helyén a zenélõóra.

Az ADA új gyára.

Sinatra 100.

Ákos-koncert.

Orbán Viktor Zalaegerszegen.

Az Edelmann Zrt.
gyártelepének alapkõletétele.

Egerszegi advent.

Rendhagyó belvárosi séta.
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PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
(m2)
Átalszegett u. 23/A
Cím

Szobaszám

B lh tt. 60.

33

1

B lh tt. 62.

41

1,5

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Egyéb helyiségek
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC
elõtér, konyha, kamra fürdõszobaWC

összkomfortos
összkomfortos

179

5.907

179

7.339

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.
2016. január 8. (péntek)
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 borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, 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.
Szálláshasználó-kijelölés:
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 határidõ letelte után soron következõ ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. Tel.: 36 92 313 635
info@zegszakkepzo.hu - www.zegszakkepzo.hu

PIACKÉPES SZAKKÉPZÉSEK – A JÖVÕ LEHETÕSÉGEI
SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ A HIÁNYSZAKMÁKBAN
ZALAEGERSZEG VÁROS – SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
A 2016/2017. tanévtõl a szakképzés rendszere átalakul.
A SZAKGIMNÁZIUMOKBAN 4 éves képzés keretében a diákok érettségi vizsgát
és egy államilag elismert szakképesítést szerezhetnek és bekapcsolódhatnak
technikusi szintû szakképzésbe vagy a felsõoktatásba.
A SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN 3 éves képzés keretében a diákok egy államilag
elismert szakképesítést szereznek, majd 2 éves képzés keretében érettségi vizsgát
tehetnek és elkezdhetik a technikusi szintû szakképzést
vagy bekapcsolódhatnak a felsõoktatásba.
A hiány-szakképesítést tanuló diákok havi 10.000 – 30.000 Ft
(évente 120.000 – 360.000 Ft) állami ösztöndíjat kaphatnak.
Zalaegerszeg városában, a város által támogatott hiány-szakképesítéseket
tanuló diákok újabb havi 15.000 – 30.000 Ft
(évente 150.000 – 300.000 Ft) városi ösztöndíjat kaphatnak.
Zala megyében állami ösztöndíjjal
támogatott hiányszakmák
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Ács
Asztalos
Épület- és szerkezetlakatos
Épületgépész technikus
Festõ, mázoló, tapétázó
Gépgyártás-technológiai technikus
Gépi forgácsoló
Gyakorló ápoló
Hegesztõ
Karosszérialakatos
Kárpitos
Kisgyermekgondozó, -nevelõ
Kõmûves és hidegburkoló
Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ
Nõi szabó
Szerszámkészítõ
Szociális gondozó és ápoló
Villanyszerelõ

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ELMARAD

GECSE PÉTER alpolgármester decemberi fogadónapja elmarad.
Szíves megértésüket kérjük!

IDÉN IS VÁR KICSIKET ÉS
NAGYOKAT AZ ÉLÕ
BETLEHEM A VÁROS
KARÁCSONYFÁJA MELLETT
Kicsik és nagyok örömére
december 19–27. között a Szent
Család, Mózes szamár és a
bárányok (a 3 évvel ezelõtt itt
született Karácsony és Cukri) idén
is várják látogatóikat, a karácsony
elõtti napokon mûsorral is
kedveskedve vendégeiknek:
· december
21-én
hétfõn
16.30–17.00 között a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar
· december 22-én kedden
16.30–17.00 között a Pálóczi
Zeneiskola Leánykara
· december 23-án szerdán
16.30–17.00 között a Canterina
Kamarakórus karácsonyi dalokkal örvendezteti meg a közönséget
· december 24-én, csütörtökön
14.00–15.00 között az elmaradhatatlan bejglikínálással, karácsonyi zeneszó mellett a kicsik és legkisebbek nemcsak
megsimogathatják, hanem fel
is ülhetnek Mózes hátára egy
kis „csacsigolásra”.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg MJV Polgármesteri
Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:
2015. december 23. (szerda), munkanap, ügyfélfogadás 16.30 óráig
2015. december 24. (csütörtök) pihenõnap
2015. december 31. (csütörtök) munkanap – a hivatali ügyfélfogadás
szünetel.

FIGYELEM!
A ZALAEGERSZEGI
GAZDASÁGI ELLÁTÓ
SZERVEZET FELHÍVJA

Zalaegerszeg város által ösztöndíjjal
támogatott szakképesítések

A TISZTELT SZÜLÕK

Ács
Épület- és szerkezetlakatos
Festõ, mázoló, tapétázó
Gépi forgácsoló
Hegesztõ
Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ
Kõmûves és hidegburkoló
Szerszámkészítõ
Villanyszerelõ
Víz-, csatorna- és közmû rendszerszerelõ
Épületgépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus
Magasépítõ technikus
Mechatronikai technikus

ÉTKEZÉSI
CSOPORTJA

FIGYELMÉT, HOGY

2016. JANUÁR
1-JÉTÕL
ELKÖLTÖZIK
ZALAEGERSZEG,
KIS U. 8. SZ. ALÁ.
MEGKÖZELÍTHETÕ:
ZALA PLAZA FELÕLI OLDAL,

WWW.ZEGSZAKKEPZO.HU

KIS UTCAI BÖLCSÕDE

INFORMÁCIÓK ÉS JELENTKEZÉS
SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEKBEN

GAZDASÁGI BEJÁRATA ELÕTTI
ÉPÜLET

(VOLT

ZALAEGERSZEG, KESZTHELY ÉS LENTI VÁROSÁBAN

A FOGADÓNAP

CSALÁDSEGÍTÕ

SZOLGÁLAT).

HELYI IPARÛZÉSIADÓ-FELTÖLTÉSI
KÖTELEZETTSÉG BEVALLÁSA ÉS FIZETÉSE!
 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetõségû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az
adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadó-elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére, az adóév
utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadó-elõleg
kiegészítésének összegérõl az adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenniük, és a fizetési kötelezettséget teljesíteniük.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A
feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-15432704-03540000
sz. helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya
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Minden kedves
partnerünknek
kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új esztendõt
kívánunk!

Hirdetés

HÍVJON MOST!
TELEFON: 06/20 2249278
holzbutor@gmail.com • holz-butor.hu

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

