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KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A MINDSZENTY-MÚZEUMNAK

 Megszületett a kormányhatározat a Mindszenty József Múzeum
és Zarándokközpont létrehozásáról. Mint arról már többször is
beszámoltunk, a miniszterelnök által tavaly meghirdetett Modern
Városok Program részeként 2018-ban átadásra kerülhet Zalaegerszeg új kulturális központja. A tervek szerint a beruházáshoz
kapcsolódva több más intézmény is felújításra kerül.
– pet –

zalai megyeszékhelyen plébánosként. Olyan életutat és munkássáA részletekrõl a városházán tar- got hagyott hátra, ami méltó a
tott sajtótájékoztatót Vigh László megõrzésre. Sokan úgy látják,
országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester. Vigh
László elmondta: a kormányhatározat megjelenésével fontos állomásához érkezett Zalaegerszeg
fejlõdése, az elképzelések immár
valósággá válhatnak. Mindszenty
József huszonöt évig szolgált a

lála óta. Az országgyûlési képviselõ szerint azonban fontos a kultusz, és hogy megõrizzük emlékét
és szellemiségét.
Balaicz Zoltán mindenekelõtt
örömtelinek nevezte, hogy a kormány támogatja a Mindszentyzarándokközpont megépítését,
valamint a hozzá kapcsolódó
komplex kulturális és vallásturisztikai fejlesztéseket. A kormányha-

TEREMTÕ
EMBER VOLT
Dr. Szalai István, dr. Kovács Gyula, dr. Gelencsér András, Balaicz Zoltán, Vadvári Tibor, Nagy András
és dr. Háry András.

 A zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzést február elsejével átvette a veszprémi székhelyû Pannon Egyetem. A váltást
együttmûködési megállapodás megkötésével tették hivatalossá.
A dokumentumot Zalaegerszeg önkormányzata, Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány és a Pannon Egyetem vezetése február 9-én írta alá a városházán.
– A. L. –
Balaicz Zoltán polgármester,
aki korábban kilenc éven át a közalapítvány elnöki tisztségét is betöltötte, arról beszélt, hogy az önkormányzat számára fontos stratégiai kérdés a helyi felsõoktatás
minõsége. Mint fogalmazott, ez
nemcsak a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi vállalkozásokkal való együttmûködés, de a város tudományos és közösségi életének
színesítése, presztízsének növelése szempontjából is értékadó.
A polgármester a 2002 szeptemberében elindított mûszaki
képzést jó döntésnek nevezte, hiszen, mint mondta, azóta mindenki el tudott helyezkedni, sõt a helyi
cégek többszörösét tudnák felvenni az itt végzett mérnököknek. A
képzés fejlõdésének állomásaiból
kiemelte, hogy a duális mechatronikai mérnökképzés az országban
elsõként Kecskeméttel egy idõben
indult el 2012-ben Zalaegerszegen, amely sikerre vezetett, és
melynek kiterjesztésével segíteni
tudják az együttmûködõ vállalatokat.
Balaicz Zoltán méltatta a Pannon Egyetemmel való korrekt

megállapodást, melynek révén a
városban és térségében nagy lendületet kapó gazdaságfejlesztéshez az egyetem komoly segítséget
tud nyújtani. Emlékeztetett arra,
hogy 2015-ben 1800 új álláslehetõséget teremtettek a helyi cégek,
melyek idén további ezer fõ felvételét tervezik. Az új munkahelyek
tekintetében jelentõs a mérnökigény, melynek teljesülése érdekében elengedhetetlen a Pannon
Egyetem és a város szoros együttmûködése. A cégek által kínált helyeket betöltik a frissdiplomás
szakemberek, mivel megfelelõ létszámú mérnök végez majd a zalai
megyeszékhelyen.
Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora felidézte,
hogy a jelenlegi intézményi struktúra a 2000-es felsõoktatási integrációs folyamat eredményeként
jött létre. Ennek révén létesült a
Keszthelyi Georgikon Kar valamint
és a Nagykanizsai Kampusz, melyek a veszprémi anyaintézmény
szerves részét képezik.
A rektor kiemelte, amikor a felsõoktatási államtitkárság úgy döntött, hogy a Pannon Egyetemhez
csatolja a kart, örömmel fogadták
a zalaegerszegi mûszaki képzés

TÁRSASHÁZ ÉPÜL
A VOLT COLOR HELYÉN
 Egy városi torzóval kevesebb van Zalaegerszegen – hangzott
el azon a sajtótájékoztatón, ahol Balaicz Zoltán polgármester és
Bali Zoltán önkormányzati képviselõ arról beszélt, hogy elõrelépés történik a város gazdasági életében.
Egy újabb elhanyagolt épülettel
lett kevesebb Zalaegerszegen, a
Mártírok útján, a volt Color helyén
egy 16 lakásos társasház épül, a
volt gyáregység falainak felhasználásával.
Elhangzott: a városvezetés
célja, hogy a következõ években

eltûnjenek azok az ingatlanok,
melyek csúfítják a város környezetét.
A polgármester ismertette azokat a fejlesztéseket, melyek az elmúlt idõszakban történtek, és
amelyek pozitívan befolyásolták
Zalaegerszeg városképét.

átvételét. Mint mondta, megtiszteltetésnek és sikernek könyvelik el,
hogy egy fejõdés elõtt álló, önkormányzati támogatást élvezõ képzés gazdái lehetnek. Igyekeznek
megfelelni a kihívásnak és a zalaegerszegi kart a jól mûködõ hálózatos struktúrájukba integrálni,
valamint megtartani azt az önállóságot, amit az intézmény a helyi
önkormányzattal és gazdasági
szereplõkkel alakított ki.
Dr. Szalai István dékán kitért
arra, hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Kara a zalaegerszegi képzést
egy újonnan létesített szervezeti
egységre, a Mechatronikai Képzési
és Kutatási Intézetre bízta.
(Folytatás a 3. oldalon.)

 Dr. Zumbok Ferenc elõtt tiszteleg az az emléktábla, melyet
szerda délután avattak fel a Zalaegerszegi Törvényszék épületénél. A miniszteri biztos 2013ban hunyt el. A hatvanas évek
végétõl a Zalaegerszegi Járásbíróságon dolgozott fogalmazóként, késõbb járásbíróként,
majd vállalati jogtanácsosként.
– pet –
1990-ben a Zala Megyei Bíróság tanácselnöke, két évvel késõbb pedig a Gazdasági Kollégium elnöke lett. 1997-ben a fõvárosba került, ahol a cégbíróság vezetõje lett, 1999-tõl a Miniszterelnöki Hivatal titkárságvezetõje,
majd igazságügyi tanácsadója lett.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A zarándokközpont belsõ látványterve.

hogy Mindszenty tevékenységét tározatban 5 milliárd 510 millió fomég nem lehet elég hitelesen rint szerepel a projekt megvalósímegítélni, hiszen túl kevés idõ – tására.
mindössze negyven év – telt el ha(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FIDESZ: FELELÕS GAZDÁLKODÁS

 A Fidesz-KDNP-frakció szerint a kötelezõ betelepítési kvóta elleni fellépés nem politikai, hanem nemzeti ügy – fogalmazott sajtótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ. Hozzátette: a kötelezõ kvóta növeli a bûnözés kockázatát és a terrorveszélyt, a
mindennapok biztonságát.
Utalt arra, hogy nemzetközi jogot is sért, elvonja a tagállami
nemzeti hatáskört. Mindezekre tekintettel támogatja az önkormányzat a kormány azon törekvését és
intézkedéseit, melyek akadályozzák az illegális migrációt, valamint
a kötelezõ betelepítési kvóta végrehajtását. Ugyanakkor, mint fogalmazott, sajnálják, hogy a baloldali ellenzék politikusai nem támogatják a kormány kezdeményezését.
Bali Zoltán, a gazdasági bizott-

ság elnöke, frakcióvezetõ-helyettes elmondta: a közgyûlésen a
költségvetéssel
kapcsolatban
egyetértés alakult ki, az ellenzéki
képviselõk részérõl is elhangzott,
hogy ez egy stabil költségvetés,
melyben a kiadási és bevételi oldal egyensúlyban van. A képviselõ-testület 17,2 milliárdos fõösszeggel fogadta el a városi büdzsét. Felelõs gazdálkodás jellemzi az egyes költségvetési tételeket
is – mondta – és példaként említette (reagálva az MSZP sajtótájé-

koztatójára), hogy a szociális kiadások 24 millió forinttal növekednek az idei évben.
Szólt arról, hogy az önkormányzat számára fontos a városi
infrastruktúra fejlesztése, valamint
az arányos városfejlesztés is. Zalaegerszeg sokat fordított 2015ben a fejlesztések elõkészítésére,
és 2016-ban is szeretne sok tervet
készíteni, hiszen ezek szükségesek ahhoz, hogy nagyobb beruházások szülessenek a városban. Kitért arra, hogy a TOP-program
megvalósításában 100 százalékos
városi tulajdonú városfejlesztõ cég
vehet részt, ezért a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-tõl
visszavásárolják a 164 millió forintért a részvénycsomagot.

MSZP: ÉPÍTMÉNYADÓ NÉLKÜL IS

 A közelmúltban elfogadott költségvetési rendeletrõl szólt az
MSZP sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc önkormányzati képviselõ
és Rétai Balázs, a költségvetési albizottság vezetõje.
Rétai Balázs utalt a 2015. évi
költségvetési rendelet módosítására, mint fogalmazott, az iparûzési adóból 571 millióval több
folyt be, míg az építményadóból
624 millió forint. „Ha a két összeget egymás mellé tesszük, látható, hogy a múlt év gazdálkodása
az építményadó bevezetése nélkül is stabil lett volna. Ezért nem
volt szükség annak bevezetésére”.
2016 nem a takarékoskodás
éve, fogalmazott, ez abból is látszik, hogy például a polgármesteri
kabinet 260 millió forinttal költhet
többet a tavalyi évnél. Hozzátette,
az építményadó közel egymilliárd
forintot von el közvetve vagy közvetlenül a zalaegerszegiektõl.
Kiss Ferenc szerint a költségvetésben biztosítva van a számok
alapján a büdzsé egyensúlya, nem
mutatkozik a város eladósodása,

tehát a mûködõképesség biztosítva van. Az önkormányzat saját
összes adóbevétele 5,4 milliárd forint. (Ez az elmúlt években 3–3,5
milliárd forint volt.) Jelentõsen nõttek a kiadások, tette hozzá, ugyan-

VIDÁM

akkor a szociális ágazatra kevesebb pénz jut. Különösen az ott
dolgozók bérére és egyéb juttatásokra. Mint fogalmazott, szükség
lenne a sportcsarnok és a VMK
elõtti tér felújítására is. Kifogásolta, hogy az önkormányzat elkülönített 1,2 milliárdot a stadion befejezésére, amikor sem a beruházó,
sem pedig a kivitelezõ nem zalai.

FARSANGI
FELVONULÁS
 Húshagyókedden immár 18. alkalommal került
sor a hagyományos városi farsangi mulatságra és
felvonulásra a Nagycsaládosok Zalaegerszegi
Egyesületének szervezésében.

CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA
 Zala megyében 2015. december végén 22 százalékkal volt kevesebb álláskeresõ, mint egy évvel korábban. A tájékoztatást a
megyei kormányhivatal foglalkoztatási fõosztálya adta ki.
Tavaly májusban rekordok is
dõltek, ugyanis több mint tíz év
után elõször csökkent 10 ezer
alá az álláskeresõk száma. A
múlt év végén a megye kirendeltségein 8.644 álláskeresõt regisztráltak.

A jelmezbe bújt idõsek
és fiatalok a Dísz téren
gyülekeztek, majd az
Európa teret érintve végigvonultak a Kossuth utcán Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõvel
az élen. A szintén hagyományos jelmezversenyre
az Art Moziban került sor.

Tovább csökkent a pályakezdõk száma is. A nyilvántartott álláskeresõk 11 százaléka volt pályakezdõ az év végén.
2015-ben összesen 15.400 álláskeresõ helyezkedett el Zala
megyében, közülük 8.200 támogatott foglalkoztatás keretében,
7.200 pedig támogatás nélküli
munkakörben.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKRÓL MÚZEUMI PROGRAMOK

KRÍZISALAP A LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETÕ ÉLETHELYZETRE
 A szociális támogatások rendszerének kormányzati átalakítása
nyomán múlt év március elsejétõl lépett hatályba Zalaegerszegen
a települési támogatásról és gyermekvédelmi ellátásról szóló önkormányzati rendelet. A közelmúltban néhány korrekcióra már
sor került központi jogszabályváltozás miatt.
Az idei év elején áttekintették a
rendelet legfontosabb pontjait, és
az önkormányzat igyekezett megoldásokat találni a felmerülõ problémákra. A változtatásokat a február
eleji képviselõ-testületi ülésen fogadták el. Ide tartozik a gyógyszertámogatás, amelynek eddigi 6 ezer
forintos összege igazodik az igazolt
gyógyszerköltséghez, ennek legmagasabb összege pedig 10 ezer
forintra emelkedik. A célzott felhasználás érdekében július elsejétõl pénzbeli támogatás helyett az
utalványban történõ támogatás bevezetését indítványozzák. A beváltásra az önkormányzattal szerzõdõ
gyógyszertárakban lenne mód.
A közelmúltban több olyan család kért önkormányzati segítséget,
akik önhibájukon kívül kerültek kilátástalan helyzetbe. Az ágazatért
felelõs alpolgármester e helyzetek
kezelésére javasolta a „szociális
krízisalap” bevezetését. A támogatás jövedelmi és vagyoni helyzetre
tekintet nélkül annak állapítható
meg, aki neki fel nem róható okból
a létfenntartását veszélyeztetõ
élethelyzetbe került. Krízishelyzet-

nek minõsül különösen: a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, elemi kár, egyéb rendkívüli
élethelyzet, vagy a létfenntartást
veszélyeztetõ körülmény bekövetkezése, tartós jövedelemcsökkenés. A támogatás adható eseti és
havi rendszerességgel. Vissza kell
téríteni a támogatás 50 százalékát,
ha a kérelmezõ és családja vagyonnal rendelkezik. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhetõ. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás
legfeljebb 6 hónapig folyósítható.
Legmagasabb havi összege nem
haladhatja meg a nyugdíjminimum
összegét.
A rendelet kimondja: a polgármester tûzifa-támogatást állapíthat
meg azoknak az öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban/ellátásban, rehabilitációs járadékban/ellátásban részsülõknek, akiknek háztartásában az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 százalékát,
egyedül élõ esetében a 250 százalékot, és a tûzifa beszerzésérõl
más módon nem tud gondoskodni.

 A Göcseji Múzeum pályázaton nyert támogatásból valósítja
meg a vidéki és városi óvodások múzeumpedagógiai programját,
32 óvoda részvételével. Az intézmény célja, hogy minél több település oktatási intézménye kapcsolódjon a múzeum által szervezett programokhoz.

A foglalkozások 2015 szeptemberi kezdésétõl mostanáig 15 óvoda 431 óvodása vett részt az „Ostromoljunk várat” címû foglalkozáson. A következõ négy hónapban
– 2016 júniusáig – újabb 460 óvo-

VÁROSVEZETÕK

dást várnak Zalaegerszeg és a
megye óvodáiból, közel ötven óvónõ kísérõvel. A 90 perces foglalkozások során a gyerekek mesés körülmények között vesznek részt a
játékokban.

FOGADÓÓRÁJA

BALAICZ ZOLTÁN polgármester minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ
emeleti irodájában. Kérjük, hogy idõpont-egyeztetés céljából a
következõ telefonszámot hívják: 92/502-106.
GECSE PÉTER alpolgármester minden hónap negyedik keddjén
tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából a következõ
telefonszám hívható: 92/502-106.
VADVÁRI TIBOR alpolgármester minden hónap harmadik szerdáján 14.00–17.00 óra között várja a hozzá fordulni szándékozókat a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából hívható titkárság: 92/502-105.
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester minden hónap második keddjén
14.00–17.00 óra között tartja a fogadóóráját a Városházán, az
elsõ emeleti irodájában. Kérjük, idõpont-egyeztetés miatt a következõ titkársági számot hívják: 92/502-105.
DR. KOVÁCS GÁBOR jegyzõ minden hónap harmadik hétfõjén
délelõtt 10.00–12.00 óra között, délután 16.00–17.00 óra között
tartja fogadóóráját a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
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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Kitekintõ

MAGAS SZÍNVONALON ÉS MINÕSÉGBEN ÚJABB MUNKAHELYEK AZ IPARTELEPEN
MECHATRONIKAI MÉRNÖKKÉPZÉS A PANNON EGYETEM ÉGISZE ALATT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK SZÁMÁRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, az átadás-átvétel
befejezõdött, így a zalaegerszegi
mechatronikai képzés február elsejétõl már nem a Nyugat-magyarországi Egyetemhez, hanem a Pannon Egyetem Mérnöki Karához tartozik. Jelezte, ebben a félévben a
tanrend és a tematika nem változik,
az oktatók többsége is maradt. Miután Veszprémben is van mechatronikai alapképzés, így az elkövetkezõ két hónapban azon dolgoznak, hogy a kettõt harmonizálják,
egységesítsék. Így õsztõl már ezen
új, egységes képzési rendszerben
– magas színvonalon és minõségben – zajlik majd az oktatás Zalaegerszegen és Veszprémben is.
A dékán kiemelte, az oktatás
területén szeretnék megerõsíteni
a tudományos diákköri tevékenységet, hiszen egyetemi oktatás
nem létezhet kutatás-fejlesztés
nélkül. A hallgatókat minél jobban
be kívánják vonni ebbe a tevékenységbe, ezért a közeljövõben
egy laboratóriumot alakítanak ki,
ahol mechatronikai projekteken
dolgozhatnak, kísérletezhetnek a
hallgatók.
Jelezte, ahogy stabilizálódik a
helyzetük, az oktatási portfolió bõvítését is napirendre tûzik. A Pécsi
Egyetemmel, amely szintén jelen

van a városban, az orvosi mechanika kutatás-fejlesztése terén kívánnak együttmûködni.
***
Az együttmûködési megállapodás aláírását megelõzõ napon a
Pannon Egyetem vezetése, valamint a kar oktatói tájékoztatták a
hallgatókat az új lehetõségekrõl és
kihívásokról.
A programon részt vett Vadvári
Tibor alpolgármester is, aki arról

KEDVEZÕ VÁLTOZÁSOK
CSOK: CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS

 – Elsõsorban a családokat szeretné segíteni a kormány a
CSOK-kal, hogy minél többen kössenek házasságot, illetve minél
több gyermek szülessen – mondta sajtótájékoztatóján Vigh László, a Fidesz országgyûlési képviselõje.
Hozzátette: azért kerülhetett sor
a kedvezmények bevezetésére, illetve rövidesen azok kibõvítésére,
mert a gazdaság teljesítménye ezt
lehetõvé teszi.
A mintegy százmilliárd forintos
beruházás számításaik szerint
megtérül majd, mert az nemcsak a
támogatást igénybe vevõket hozza kedvezõbb helyzetbe, hanem

2015 CSENDES ÉV VOLT
ÉVÉRTÉKELÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEMNÉL

 Évértékelõ értekezletet tartott a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Megyeháza Deák-termében. A 2015-ös évet Egri
Gyula tûzoltó ezredes, a ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, majd dr. Góra Zoltán tûzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságának helyettes vezetõje értékelte.
– pet –
Az eseményen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
dr. Rumi Krisztina, a Zala Megyei
Kormányhivatal igazgatója, valamint dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke is.
A tavalyi esztendõ csendes év
volt, a megyét elkerülték a komolyabb idõjárási és természeti katasztrófák, valamint a nagyobb
tûzesetek – kezdte értékelését Egri Gyula. Hozzátette: ez nem azt
jelenti, hogy tétlenkedtek volna, hiszen a fejlõdésre fókuszáltak. Ennek részeként veszélyhelyzeti
prognózisok készültek, jelentõset
léptek elõre a szakemberek felkészítésében, valamint a prevenció
terén. Ez mind a polgárvédelemre,
mind pedig a tûzvédelemre kiterjedt. Lezajlott a kockázati helyszínek (például víztárolók, lakosságriasztási eszközök) ellenõrzése,
ezenkívül felülvizsgálták az egyes
településeken a valós veszélyeztetettségen alapuló kockázati tényezõket.
Az elõzõ év tervei között szerepelt, hogy szervezett munkával lerövidítsék a „vonulási idõt”. Ennek
érdekében egyre több vidéki, települési egyesülettel kötöttek megállapodást, bõvítették az önkéntes
állományt és telephelyeket, õrsöket hoztak létre kisebb településeken is.
A tavalyi évrõl összességében
elmondható: száraz, csapadékmentes év volt, a tûzesetek száma
is csökkenõ tendenciát mutatott;
soha ilyen kevés kivonulása nem
volt még a katasztrófavédelemnek
Zala megyében.
Góra Zoltán vezérõrnagy többek között az önkéntesek képzésének fontosságáról szól beszédében. Mint fogalmazott: az elõzõ évben országos szinten is támogatták különféle képzésekkel
az önkéntes munkát, továbbá

beszélt, hogy az önkormányzat –
bár nem fenntartó – fontos feladatának érzi a helyi felsõoktatási intézmények támogatását, melyre
évente 112 millió forintot fordít
költségvetésébõl. Ezt részben
hallgatói ösztöndíjrendszer formájában teszi meg. Ennek részeként
minden duális mechatronikai mérnökhallgató havi 15 ezer forintban
részesül, bárhonnét is érkezzék az
országból.

igyekeztek õket a megfelelõ technikai eszközökkel is ellátni.
Örömteli, hogy 2015-ben az önkéntes szervezetek számára számos pályázatot is kiírtak; összesen 500 millió forint támogatást
lehetett a különféle projektekkel
lehívni. A katasztrófavédelem
fontosnak tartja az iskolákkal való kapcsolatot is. Sok diák vállal
náluk közösségi szolgálatot; a
nem titkolt szándék az, hogy
ezek közül a fiatalok közül késõbb minél többen önkéntessé,
vagy hivatásossá váljanak.

számos szakmát is – köztük kiemelten az építõipart.
A politikus a legutóbbi kormányülésen meghozott döntésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a
rövidesen megjelenõ két rendelet
több kedvezõ változást is tartalmaz. Így többek között az egy- és
kétgyermekes családok is igénybe
vehetik a CSOK-ot, abban az esetben is, ha van másik ingatlan a tulajdonukban. A 10 millió forintos,
államilag támogatott hitelt 30 millió
forintnál nagyobb értékû ingatlanokra is igénybe lehet venni, nem
lesz kívánalom az energetikai tanúsítvány, mozaikcsaládok is élhetnek a lehetõséggel, továbbá
nem összkomfortos ingatlan is vásárolható lesz. Ennek – Vigh László megítélése szerint – Zalában
különös jelentõsége van, mivel
számos településen nem épült ki
a teljes közmûhálózat.
A képviselõ szólt a további változásokról, így többek között hangsúlyozta, hogy használt lakásoknál
nem lesz sem négyzetméterár-kategória, sem regionális különbség,
tehát bárhol található az ingatlan,
azonos mértékû támogatás lesz
adható. A hamarosan rendeletben
megjelenõ döntések visszamenõlegesen is érvényesek lesznek, tehát azokra is vonatkoznak, akik
már benyújtották kérelmüket.
A képviselõ kiemelte: a CSOKkal kapcsolatban az érdekeltek a
banki ügyfélszolgálatokon kérhetnek részletes, pontos tájékoztatást.

FELHÍVÁS
 Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a
„Földet a gazdáknak” program keretében a magyar állam
tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2016. március 1tõl tovább folytatódik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a Mártírok útja 35–39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet tér 1.
szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala Megyei
Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/
hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg, Mártírok útja 35–39.)
állít ki kérelem alapján, melyhez a jegyzõ által kiállított, a helyben
lakást igazoló okiratot is szükséges csatolni. Szintén a részvétel
egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított igazolás
megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel szabályairól a földhivatali fõosztály munkatársainál, illetve valamennyi
járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal

 Megváltozott munkaképességû dolgozókat alkalmaz a Foretex
Kft., mely új helyen, az andráshidai ipartelepen egy 612 négyzetméteres bérelt csarnokban folytatja tevékenységét. A géprongy
feldolgozásával foglalkozó cég ezzel 50 fõre kívánja bõvíteni létszámát.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester az
új telephely megtekintésekor köszönetet mondott a cég vezetésének a bõvítés megvalósításáért,
valamint Szili Károlynak a csarnok
biztosításáért. (A vállalkozó idén
januárjában Zalaegerszeg Innovációs Díja kitüntetésben részesült.)

A polgármester továbbá méltatta a
Foretex Kft.-nek a megváltozott
munkaképességû emberek foglalkoztatásában betöltött szerepét.
Beszélt az önkormányzat helyi cégeket támogató programjairól,
megemlítve a vállalkozói alapot,
melynek keretén belül egy új átkötõút építését tervezik ide, ami a
zajhatás csökkenésével az itt élõ

polgároknak is könnyebbséget jelent.
Korompainé Szabó Judit HRtanácsadó többek között arról beszélt, hogy tevékenységüket több
éves együttmûködési megállapodás alapján végzik, üzleti partnerük által biztosított alapanyagból
és technológiával dolgozzák fel a
géprongyot. A megrendelés bõvülése miatt költöztek erre a háromszor nagyobb telephelyre,
hogy létszámukat 50 fõre növelve
eleget tudjanak tenni a szerzõdésben vállalt kötelezettségüknek.
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SZÁMVEVÕSZÉKI TAPASZTALAT NE HIGGYÜNK A SZÉDELGÕ FELDICSÉRÉSNEK
A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ ELLENÕRZÉSI TAPASZTALATAI

 Lezárult két kórház számvevõszéki ellenõrzése. Az ÁSZ a Zala
Megyei Kórház mûködésével kapcsolatban megállapítja: „A Zala
Megyei Kórháznál az integritásalapú mûködést biztosító belsõ
kontrollrendszer kialakításában és mûködtetésében tárt fel hiányosságokat az ellenõrzés, de voltak szabálytalanságok a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén is”.
A Zala Megyei Kórház a térség
egyik legnagyobb kapacitású
egészségügyi intézménye, az ellenõrzött idõszakban éves szinten
közel 40 ezer fekvõbeteget és
mintegy 800 ezer járóbeteget látott
el, teljesített kiadása 2013-ban
11,5 milliárd Ft volt.
Az irányító szervi hatásköröket
2011 végéig a Zala Megyei Közgyûlés, 2012. január 1-tõl – mikor
a kórház állami tulajdonba került –
az Emberi Erõforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolta, egyes
fenntartói, irányítói jogok gyakorlását pedig a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet
(GYEMSZI) vette át, amit 2015.
március 1-tõl Állami Egészségügyi
Ellátó Központnak (ÁEEK) hívnak.
Az irányító szervi hatásköröket
a 2008–2011 között a közgyûlés
szabályszerûen
gyakorolta,
2012–2013-ban a GYEMSZI a vonatkozó jogszabályi elõírásokat hiányosan érvényesítette. A megyei
önkormányzat és a GYEMSZI között megkötött átadás-átvételi
megállapodás tartalmában nem
volt teljes körû, ez kockázatot hordozott az állami vagyon védelme
és a felelõs gazdálkodás tekintetében. A hatékony gazdálkodáshoz
sem a közgyûlés, sem a
GYEMSZI nem alakított ki mérhetõ teljesítménykövetelményeket.
Ellenõrzési jogosultságait az
EMMI és a GYEMSZI szabályszerûen gyakorolta. A belsõ kontroll-

A REKLÁMOK TERMÉSZETÉRÕL DR. VÉRTÉNYI JENÕVEL BESZÉLGETTÜNK

 Mit sugallnak a reklámok? Nézd, itt vagyok, jó vagyok, ha tetszem, vegyél meg máskor is. Vajon ezzel csak informálnak, igazat állítanak, hazudnak, vagy csupán megtévesztenek? Egyáltalán hogyan álljunk ellen mérhetetlen mennyiségének, hogy ne
bánja pénztárcánk? A reklámok természetérõl dr. Vértényi Jenõ
rendszer kialakítása és mûködte- ügyvédet, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei szertése nem biztosította a szabályta- vezetének elnökét kérdeztük.
lanságok megelõzését.
eszembe, aki már az ötvenes
A pénzügyi gazdálkodást folya- – Antal Lívia –
években azt mondta: „Hová jutna
matosan fennálló és fokozódó lik– Sokféle jogszabály vonatko- az autókereskedelem, ha a vevõk
viditási nehézségek jellemezték,
az intézmény fizetõképessége zik a reklámokra. Ezek egyike az azt vennének, amit akarnak”. Ez
nem volt biztosított, mivel nagyobb Európai Gazdasági Közösség kí- tulajdonképpen felveti a jogszakötelezettséget vállalt, mint amire vánalma, miszerint szabályozását bályoknak bizonyos értelemben
pénzügyi fedezete rendelkezésre a fogyasztók védelmére törvénybe megfelelõ, úgynevezett rábeszélõ
állt. A szállítói kötelezettségállo- kell iktatni az egyes tagországok- reklámok problematikáját. Ezek
mány az ellenõrzött idõszakban nak. Ez nem is annyira a reklámo- közé tartozott a dohányáru reklámintegy 1,5 milliárd forintra zás módját szabályozza, hanem a mozása, amit Európában elõször
(102,3%-kal) emelkedett, annak fogyasztót védi a megtévesztõ Svédországban tiltottak be még a
ellenére,
hogy
a
kórház reklámokkal szemben. „Az áru ’70-es években. Nem jogsértõ,
2009–2013 között a szállítói köte- szédelgõ feldicsérését” egyébként megtévesztõ volta miatt, hanem
lezettségek csökkentésére össze- már az 1880-as években elfoga- mert „egészségtelen tevékenységsen 1,43 milliárd forint önkormány- dott kereskedelmi törvény is tiltotta re ösztönzött”.
– Szerintem a rábeszélés vazati, illetve konszolidációs támo- hazánkban. Tulajdonképpen ezt
használta fel hosszú idõn keresz- lamennyi reklám esetében fenngatást kapott.
A lejárt szállítói tartozásállo- tül a magyar joggyakorlat, hiszen áll, hiszen „egészségtelen”,
mány újratermelõdött, a késede- tiltotta és tiltja az olyan kitételeket, vagyis mértéktelen vásárlásra
lem mértéke az ellenõrzött idõszak mint a legolcsóbb, a legjobb, vagy- ösztönöznek.
– Valóban, túlzott fogyasztásra
végére emelkedett. A kórház a is a termék valamilyen tulajdonsá2009–2011 között a törvényi elõ- gának „leg”-gel való összekapcso- sarkallnak, de nemcsak a rekláírások ellenére nem folytatott le lását. Az összehasonlítást azon- mok. Ma már ugyanis a termékek
közbeszerzési eljárást mintegy 1,5 ban megengedi. Ilyen lehet példá- tekintélyes hányada maga is folyamilliárd Ft összegben (gyógysze- ul a termék ára – ez olcsóbb, mint matos vásárlásra ösztönöz. Ez
rek, gyógyászati segédeszközök, az –, mellyel gyakorta találkozha- egyszerûen kiderül abból, ha eltakarító- és tisztítószerek, közmû- tunk tévés és internetes reklámok- romlik, nem lehet megjavítani.
ban. Ugyanakkor vannak olyan Ilyen a háztartási kisgépek nagy
szolgáltatások).
A kórház vagyona 2008–2013 foglalkozások, mint például az többsége. Nincs hozzá alkatrész,
között 1,42 milliárd Ft-tal (22,4%- ügyvédség, amikor az összeha- vagy a megbontott burkolatot nem
kal) csökkent. Az eszközök vissza- sonlítás semmilyen formában nem lehet visszarakni. Lehet újat vásárolni, ezt „segítik” az újabb reklámpótlásához szükséges elõirányzat- megengedhetõ.
– Ha nem lehetnek megté- ajánlatok, melyekben az adott tíkeret, illetve fedezet nem állt rendelkezésre, a végrehajtott beruhá- vesztõk, akkor beszélhetünk-e pus korábbinál elõnyösebb tulajdonságait emelik ki. Fontos megzások nem ellensúlyozták az esz- figyelemelterelésrõl?
– Errõl egy nagyon neves ame- jegyezni, hogy ezzel nem tévesztik
közök elszámolt amortizációjában
rikai autógyár vezérigazgatója jut meg a vásárlót, de mindenképp a
megjelentõ avulást.

Dr. Vértényi Jenõ

jobb termék megvásárlására buzdítanak.
– Visszatérve az árak összehasonlítására, mennyire csapjuk be magunkat az olcsóbb jelzõvel?
– Az árkérdés a legfontosabb
tényezõ a fogyasztók döntéseiben, különösen hazánkban. De
hogy ne csapják be magukat, a
következõkre hívnám fel a figyelmet. Az ár valamelyest minõségjelzõ, ami kiváltképp a háztartási
kisgépekre valamint az elektronikai termékekre igaz. Nem arról
van szó, hogy a többe kerülõ termék jobb minõségû, de az biztos,
hogy a legalacsonyabb árú termék

minõsége nem azonos azzal, amit
a fogyasztó feltételez róla. Ha
megveszi, és elromlik, nem okvetlen a reklám a hibás, hiszen azzal,
hogy az olcsóbbat választotta, õ
hozott egy gazdasági döntést.
– Hogyan maradjunk állva a
reklámok tengerében az áru
szédelgõ feldicsérésével szemben?
– Az államilag szabályozott ár
kialakítására az utóbbi idõszakban
több alkalommal is törekvés mutatkozott, így a közüzemi szolgáltatásoknál, vagy az élelmiszerek
esetében. Egyéb termékek, szolgáltatások körében azonban erre
részben lehetõség sincs, részben
jogszabályi korlátok akadályozzák. Például az ügyvédi munkadíj
országos szintû szabályozása kartellgyanút vetett fel annak idején.
Az állam általában nehezen tud
abba is beleszólni, amikor valamely reklámban az ár-érték arány
egymástól jelentõsen eltérõ mutatóiban jelenik meg. Például ugyanaz a termék a reklám szerint árleszállított áron is kétszer olyan drága, mint egy más kereskedõnél.
De hát a szabad piac így mûködik,
ez ellen nem tehetünk semmit.
A reklám mégis tájékoztat és figyelemfelkeltõ, de azért ahogy
egy amerikai közmondás tartja:
„Bízz az osztóban, de számold
meg a lapot!”

Kultúra+Kitekintõ
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KÖZEL KERÜLNI A TÁRGYAKHOZ TEREMTÕ EMBER VOLT
A GYÛJTEMÉNYKEZELÉS SZÉPSÉGEI A GÖCSEJI MÚZEUMBAN ZUMBOK FERENC-EMLÉKTÁBLA A BÍRÓSÁG FALÁN

 Negyvenezer tárgy, tematikus elrendezés, speciális tárlók. Egy
egyszerû múzeumlátogató számára láthatatlan világ ez, annak ellenére, hogy a Göcseji Múzeum gyûjteményének jó része néhány
éve már nyilvános látványraktárakba került. Dömötör Andrea
gyûjteménykezelõ a magyar kultúra napja alkalmából vehetett át
polgármesteri oklevelet kiváló szakmai munkájáért.
– pP –
Szépérzékre, rendszerben való
gondolkodásra, sõt némi kézügyességre is szüksége van annak, aki ezt a hivatást választja.
Ez utóbbi például jókor jön, ha beleltározott textíliákra kell a leltári
számot felvarrni. Ottjártunkkor Dömötör Andrea éppen ezzel foglalkozott: a néprajzi gyûjtemény
ugyanis néhány ’60-as ’70-es
évekbeli ruhanemûvel gyarapodott
a közelmúltban.
– Húsz éve dolgozom a múzeumban, de csak öt-hat éve érzem azt, hogy tényleg ismerem az
egyes gyûjteményeket. Ebben sokat segített az is, hogy némelyik
többször is költözött, így szó szerint a tárgyak közelébe kerülhettem – meséli.
A Göcseji Múzeum régészeti,
néprajzi, történeti, képzõmûvészeti és iparmûvészeti gyûjteménnyel rendelkezik, s ezek még
további „alegységre” oszthatók
aszerint, hogy kerámiákról, textíliákról, fotókról vagy más, papíralapú dokumentumokról van-e
szó. A régészeti gyûjtemény kivételével az összesért a gyûjteménykezelõ felel. Nem titok: a
legkisebb ezek közül az iparmûvészeti kollekció. Mindössze háromszáz darabot számlál. Amolyan „álló” gyûjtemény ez, ami
nem nagyon gyarapszik. Kérdésünkre, hogy mi ennek az oka, a
gyûjteménykezelõ azt feleli: az új
tárgyak jó része a történeti gyûjteménybe kerül, mert sokkal inkább
helytörténeti értéket képviselnek,
a hozzájuk kapcsolódó személyek
vagy korszakok miatt.
– Komoly stílustörténeti vagy
technológiai értékkel kellene rendelkeznie egy tárgynak ahhoz,
hogy önmagában is megállja a helyét és az iparmûvészeti gyûjteménybe kerüljön. Ezekbõl kevés

van a térségben,
inkább a néprajzi,
képzõmûvészeti
vagy a már említett történeti vonatkozás a jellemzõbb.
Ez utóbbi gyûjtemények folyamatosan bõvülnek
is, így a gyûjteménykezelõ nemcsak a már meglévõ tárgyak revízióját,
gondozását
végzi. Az újonnan
bekerülõ tárgyakkal a leltározás
után kezd el foglalkozni. Elõbb egy
számítógépes nyilvántartási rendszerbe kerülnek,
majd sor kerül a
fotózásukra, és ha
szükséges, a restaurálásukra is. A
gyûjteménykezelõ
tulajdonképpen
egy közvetítõ szerepet tölt be a tárgyfotós és a restaurátor között. Mindezek után kerülnek csak az új anyagok a raktárakba.
– Úgy látom, hogy infrastrukturális szempontból országos szinten is megállja a helyét a múzeum
raktárainak felszereltsége. Bõven
van hely, így egy gyûjteményen
belül is szét lehetett bontani a különbözõ típusú tárgyakat. A festmények számára is van már megfelelõ, modern, csúsztatható tároló, és a fotók, írásos anyagok is
speciális szekrényekbe kerültek.
Ezek jó része nyilvános is a látogatók számára. Hiányérzet talán
csak a bútorok esetében van; jó
lenne számukra egy tágasabb raktárhelyiség.
Dömötör Andrea azt mondja:

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zumbok Ferenc helyezte például tudta gyûjteni a fiatalabb korosztáInnen a Legfõbb Ügyészség- informatikai alapokra a helyi cég- lyokat is.
hez került, ahol önálló osztályve- bíróság nyilvántartási rendszerét.
Dr. Trócsányi László szerint
zetõ ügyészként dolgozott.
Ezzel három év helyett három hó- örömteli, hogy még mindig nagy
Késõbb kormánybiztosként õ napra rövidült a cégek bejegyzé- megbecsülésnek örvend e kiváló
felelt a fertõdi Esterházykastély
és
a
budai
Várnegyed, így a Várkert
Bazár felújításáért is.
Az emléktábla-avatáson
beszédet mondott Balaicz
Zoltán polgármester, dr. Lévai Anikó, a miniszterelnök
felesége, a Zumbok család
barátja, dr. Darák Péter, a
Kúria elnöke, valamint dr.
Trócsányi László igazságügyi miniszter.
Balaicz Zoltán elmondta:
szerény, õszinte és igaz embernek ismerte meg Zumbok Ferencet, aki nemcsak
Zalaegerszegért, hanem az
országért is sokat tett. Sok
Dr. Trócsányi László, Balaicz Zoltán, dr. Balázs Márta, dr. Lévai Anikó,
személyes emléke is van a
dr. Darák Péter és dr. Sorok Norbert.
néhai kormánybiztosról, hiszen édesapja, idõsebb Balaicz se. Kiemelkedõ koordináló- és jogász, aki tulajdonképpen a rendZoltán és a Zumbok család közeli szervezõkészsége pedig a Sán- szerváltozás után jutott el alkotótekapcsolatban voltak.
dor-palota és a Várkert Bazár fel- vékenysége csúcsára. Idõben felDr. Lévai Anikó szintén felidé- újításával kapcsolatban is meg- ismerte, hogy új világ jön, amelyzett néhány kedves momentumot mutatkozott.
nek új jogrendszerre és új igazZumbok Ferenccel kapcsolatban,
Dr. Darák Péter szerint Zumbok ságszolgáltatásra van szüksége.
bár mint mondta: „pátosznak Ferenc egy építõmester volt, hi- 1990-ben teremtõ emberek kelletsemmi helye, Feri ezt nem akar- szen mindig valami újat akart létre- tek, és Zumbok Ferenc ilyen volt!
ná”. A miniszterelnök felesége hozni az emberek szolgálata érdeAz emléktáblát – melyet Farkas
szerint olyan ember volt, aki a kében. Nemcsak új struktúrákat, Ferenc szobrászmûvész készített
Dömötör Andrea
munkájában nem ismerte a tréfát. hanem közösséget és közösségi – dr. Lévai Anikó és dr. Balázs
tett az is, hogy elvégezte a Magyar Mindig kereste az új kihívásokat, kultúrát is épített; és ami talán a Márta, Zumbok Ferenc özvegye
Nemzeti Múzeum gyûjteményke- amik rendre meg is találták õt. legfontosabb, mindig maga köré leplezte le.
zelõi tanfolyamát.
Munkájához tartozik mindezeken kívül a kiállításrendezés is,
mely kreativitást, esztétikai érzéket és kézügyességet is igényel,
de mint meséli, mindig örül ezeknek a kihívásoknak.
Hogy van-e kedvenc tárgya a
negyvenezer darabos gyûjteménybõl? A textíliákat például nagyon szereti, és szívesen veszi
kézbe õket. Ami viszont a legked-  Kockafeszt várja a legózás szerelmeseit a Keresztury VMK-ban elvarázsol, így reméli, hogy sovesebb számára, az Fischer február 20–21-én. A részletekrõl Flaisz Gergõ igazgató tartott saj- kan ellátogatnak majd a VMK
fesztiváljára. Igazi családi progGyörgy szobrászmûvész Madon- tótájékoztatót. Elöljáróban elmondta: a fesztivál a legórajongók
ram lesz ez, melyek fontosak az
na címû alkotása. Ezt gyakran ünnepe, függetlenül attól, hogy gyerekekrõl vagy felnõttekrõl
intézmény számára. A tervek
meg is simogatja, ha a képzõmû- van-e szó.
szerint a jövõben rendszeresek
vészeti gyûjteményben van dolga,
kompozícióikkal jelentkezhetnek a lesznek az olyan rendezvények,
és egészen el is tud érzékenyülni – pet –
kiállításra. Egy lelkes zalaegersze- melyek a család minden tagját
tõle...
A rendezvény a budapesti Klikk gi máris van; mégpedig egy tíz- megmozgatják, életkortól függetfun-klubbal közösen szervezõdik. éves kisfiú személyében, aki hó- lenül.
A rajongói csoportot sokszor kere- napok óta készül a bemutatóra küA fesztivál február 20-án délsik meg az ország különbözõ in- lönféle építménycsodákkal.
elõtt veszi kezdetét, és a kapunyitézményei, hogy a tagok gyûjteFlaisz Gergõ elmondta: ez a tást (10 óra) követõen egybõl egy
ményeibõl kiállítást rendezhesse- csodálatos kockajáték mindenkit kincskeresés várja a gyerekeket.
nek. Bár, a Kockafeszt nemcsak
egy egyszerû tárlat.
Közel 100 négyzetméternyi tematikus terepasztal, játszószobák,
ria Magdolna plébániatemplom és több százezer legókocka, mozaik-hivatal épületeinek rekonstrukció- fal, az építõjátékból készült szobjára, valamit a kvártélyház felújítá- rok, városok, tornyok várják többek
sára is. Itt egy Zala megye történe- között az érdeklõdõket. A kétnapos
tét bemutató kiállítóhely is létesül- program során lesznek különleges
ne. A program elemeként szintén játékok, bolondos építõversenyek,
megújul a botfai Hûvös-kastély is. börze, de a legójáték története is
A bíróság mögött pedig új parkoló- megelevenedik. A Klikk-klub jóvoltából a vadnyugat, Róma, de még
ház létesülhet.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a Star Wars egyes helyszínei és
a 2016-os év az elõkészületeké szereplõi is megjelennek; persze
lesz, a jövõ év pedig a kivitelezés- kockából építve.
A VMK helybéli vendégkiállítórõl szól majd. A tervek szerint így
2018-ra elkészülhet a város új kul- kat is vár még a programra, akik
otthon készült, egyéni építésû
turális központja.
az elmúlt húsz esztendõhöz képest a gyûjteménykezelés módszere nem sokat változott, technikai elõrelépés persze történt. Leginkább azonban a rutin számít a
rendszerezés és raktározás gyakorlatában. Nagy segítséget jelen-

KOCKAFESZT TEREPASZTALOKKAL
A VADNYUGAT ÉS A STAR WARS-FÍLING

ZÖLD JELZÉS A ZARÁNDOKKÖZPONTNAK
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A MINDSZENTY-MÚZEUMNAK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A város még decemberben kapott 500 millió forintot a Modern
Városok Program elõkészítésére,
ebbõl 163 millió forintot már nevesítettek a Mindszenty-központ létrehozásának elsõ lépéseire, így a
projekt teljes összege még ez
utóbbi tétellel bõvül.
A polgármester elmondta: sokan felteszik azt a kérdést, hogy
miért pont a vallási turizmust szeretné erõsíteni a város. Az idegenforgalmat érintõ piackutatások
szerint az utazások 27 százaléka
világszerte vallási és spirituális
helyszínekre irányul. Ez a szám
pedig az 1980-as évektõl növekvõ
tendenciát mutat. A tervek szerint
néhány éven belül létrejöhet az
úgynevezett Mária-út, mely Csíksomlyót kötné össze Mariazellel. A
zarándokút egyik kiemelt regionális központja pedig Zalaegerszeg
lenne.
A Mindszenty-központ létrehozásának gondolatát erõsíti az is,
hogy a Vatikánban folyamatban
van Mindszenty József boldoggá
avatása. Ezzel pedig még népszerûbbé válhat a zalaegerszegi zarándokközpont.
A projekt részleteivel kapcsolatban Balaicz Zoltán úgy nyilatko-

zott: a programnak több eleme is
van, melyek a belváros és a turizmus fejlesztését egyidejûleg szolgálják. A múzeum szomszédságában épülne meg maga a Mindszenty-múzeum. Itt a néhai plébános és hercegprímás életútját bemutató tárlat, valamint egy 20.
századi vallásüldözést bemutató
kiállítás is nyílna. Az épületben
ezenkívül konferenciaterem, irodák, oktató- és közösségi termek
is helyet kapnak. A projekt részeként sor kerülne továbbá a Göcseji Múzeum teljes felújítására, a Má-

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!
Schneider Electric-termékek
nagy választékban,
megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

-PARTNER

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

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149
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Városháza
TÁJÉKOZTATJUK

A LAKOSSÁGOT, HOGY VÁROSUNK KÖZVILÁGÍTÁSÁT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK

KÖVETKEZTÉBEN A KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSI MÓDJA

MEGVÁLTOZOTT.
Közvilágítási meghibásodás esetén a lakossági hibabejelentést Zalaegerszeg MJV hivatalos
portálján a

www.zalaegerszeg.hu
oldalon a

ZALAEGERSZEG

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÕ

boxra kattintva szíveskedjenek megtenni.
További hibabejelentési elérhetõségek állnak még rendelkezésre:
Telefon: 40/121-027
E-mail: kozvilagitas@smhv.hu • Internet: www.kovika.hu

GULÁG-EMLÉKMÛ
AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁT TERVEZIK

HIRDETMÉNY

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövõ év
elején a Kosztolányi utcán lévõ GULÁG-emlékmûvön szereplõ
adatok pontosítását tervezi.

 A Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. értékesíteni kívánja Zalaegerszegen a Mezõ utcai közmûvesített építési telkeit.

A hivatal munkatársai kérik a hozzátartozó családtagok jelentkezését, hogy adategyeztetés végett az önkormányzat mûszaki osztályával vegyék fel a kapcsolatot.
Kérjük, ebben a témában 2016. február 28-ig keressék e-mailen
vagy telefonon Simonné Tomori Bernadett környezetvédelmi szakreferenst. Telefon: 92/502-125, e-mail: tomoribetti@ ph.zalaegerszeg.hu.

A telkek területe
809–1040 m2 közötti,
irányár:
buttó 7.900 Ft/m2.

Közremûködésüket elõre is köszönjük!

PÁLYÁZATI
Terület

zalaegerszegi 15464/3 hrsz-ú, beépítetlen
területmegnevezésû, 33167 m2 területû
ingatlan

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati
rendelete értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a
gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a
város tekintélyének és jó hírének növelését.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ
cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város
polgármesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki
(amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek,
a sport- és a közösségi élet egyéb területén példa
értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult
Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díjak adományozására vonatkozó javaslatot
indokolással ellátva 2016. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. E-mail-cím:
onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).
A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének 2016. április 14-i ülésén kerül sor.

Érdeklõdni a 92/510-175 telefonszámon lehet.

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

FELHÍVÁS

PÁLYÁZATOT HIRDET

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtõ beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:
Megnevezés

JAVASLATKÉRÉS

Nettó érték (induló ár)
összesen

Bruttó érték (induló ár)
összesen)

111.769.420 Ft

141.947.163 Ft

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

33.167 m2

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása.

A pályázatokat „15464/3 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A meghirdetett ingatlan Zalaegerszegen, a Tudományos és Technológiai Park területén helyezkedik
el, a közmûvekkel való ellátása megoldott. A zalaegerszegi 15464/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

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

Pályázat beadásának határideje:

Pályázati feltételek:
• fõiskola,
• magyar állampolgár, erkölcsi bizonyítvány, eü-alkalmasság.

2016. február 19. (péntek) 10.00 óra.

Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda
Módja: személyesen vagy postai úton
A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Elvárt kompetenciák:
• empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttmûködési készség, önálló munkavégzés képessége.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzetséget tanúsító oklevél.

PÁLYÁZATI

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthetõ be.

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe
adni, határozott idejû, 5 éves idõtartamra, 2016. március 1. napjától az alábbi ingatlanokat:
Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Induló nettó bérleti
díj/hó Ft

Bánatpénz
(Ft)

Kazinczy tér 11. társasház
3599/2/A/3 hrsz-ú
3599/2/A/4 hrsz-ú
albetéteit.

üzlet
iroda

64,62 m2
13,45 m2

110.000 Ft
16.600 Ft

11.000 Ft
1.500 Ft

A pályázatokat „Kazinczy 11. bérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. szám alatti 3599/2/A/3-4 hrsz-ú ingatlanok bérbe adása külön-külön,
azok jelenlegi állapotában történik.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az épített környezet helyi védelmérõl szóló, többször
módosított 11/2002. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint a Zalaegerszeg 3599/2
hrsz-ú ingatlan (M III 6252 – Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. – irodaház, volt lakóház, romantikus, 1850
körül) országos védelem alatt álló objektumnak minõsül, ezért a homlokzaton reklám elhelyezése nem
engedélyezett.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az bérleti díjra vonatkozóan,
amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.
Pályázat beadásának határideje:

2016. február 22. 10.00

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békefiné Bertók Andrea nyújt, a 92/598-725-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: IV.52-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus,
vagy
Elektronikus úton Békefiné Bertók Andrea részére a urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül
vagy
Személyesen: Békefiné Bertók Andrea, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• zalaegerszeg.hu weboldal – 2016. január 21.
–

ÁLLÁSHIRDETÉS
 A Zalaegerszegi Gondozási Központ házi
segítségnyújtás-jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatása felvételt hirdet
határozatlan idõre szociális gondozó
munkakörbe.

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletes
gondozói feladatainak ellátása (ügyeleti ideje
alatt készenlétben, telefonos elérhetõségben
van, riasztás esetén 30 percen belül az ellátott
lakására érkezik, és szakszerû segítséget nyújt
számára).

A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata.

Pályázati feltételek:
– OKJ-s szociális (szak)gondozó, szociális Bérezés: KJT alapján.
segítõ, ápoló képesítés az 1/2000.SZCSMAz állásról bõvebb információ kérhetõ Tatainé
rendelet 3. sz. melléklete szerint,
Tóvári Annamáriától a 92/596-123/14. mellék
– büntetlen elõélet,
telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
– zalaegerszegi lakó- illetve tartózkodási hely.
Pályázat beadási helye és határideje:
Feladat:
Zalaegerszegi Gondozási Központ (Zalaeger– ápolási,
gondozási
feladatok
ellátása szeg, Kossuth u. 58–60.); 2016. február. 19.
Zalaegerszeg város területén az ellátottak
Az állás az elbírálást követõen azonnal beotthonában,
tölthetõ.
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Sport

A TAVASZ SEM LESZ KÖNNYÛ KIVÁLÓ SZEREPLÉS A LÉGFEGYVERES OB-N
BAJNOKI CÍMEK, ÉRTÉKES HELYEZÉSEK

SZEZONKEZDET ELÕTT A ZTE FC

 Feljutóhelyrõl várja a tavaszi idényt a ZTE NB II-es labdarúgócsapata. Ráadásul a bajnokság második felében tizenegyszer játszik hazai pályán, s csak négyszer idegenben, ennek ellenére nehéz tavaszra számít Csank János, a ZTE vezetõedzõje.
– Sajnos, több játékos bajlódott
sérüléssel a felkészülés során –
hangoztatta Csank János. –
Babati és Bedi biztosan nem lesz
ott a rajton, Városi és Daru valószínûleg igen. A felkészülésrõl
annyit, amit beterveztünk, azt elvégeztük, az idõjárás nem hátráltatta az edzésmunkát. Zömmel
mûfüves pályákon játszottunk, ami
önmagában véve nem rossz, a
bajnoki találkozókat azonban nem
ilyeneken játsszuk.
– Két rutinos játékos – Fodor
és Szöllõsi – távozott, Wittrédi
érkezett. Erõsödött vagy gyengült a ZTE?
– Semmiképpen nem csökkent
a csapat játékereje. Létszámban is
megvagyunk. Nagy változás nem
történt, aminek örülök. Nem vagyok híve a nagy téli csereberének. Szerettünk volna még egy,
maximum két játékost igazolni, de
akiket kiszemeltünk, nem voltak
mozdíthatóak.
– A szurkolók egy része biztos feljutást remél, amit a 11 hazai találkozóra alapoznak...
– Jó hazai környezetben játszani, de annyira nem vagyunk jók,
mint a Barcelona vagy a Bayern
München, hogy tutira lehetne ígérni, hogy mind a tizenegy hazait

megnyerjük. Nyilván a szurkolók is
támogatnak minket, azonban
hangsúlyozni szeretném, ennek
ellenére nem lesz könnyû a tavasz
számunkra. Kérem, ne legyenek
türelmetlenek, ha mindjárt az elején nem sikerül vezetést szereznünk, szurkoljanak akkor is a csapatnak. Az utolsó percekben is
meg lehet nyerni a találkozót. Nagyon fontos számunkra, hogy magabiztosak legyünk, a szerencse
is jobban mellénk állhat, mint az
õsz során. Azt várom, hogy labdabirtoklásban elõrelépjünk, illetve
reménykedem, hogy a sérülések
elkerülik a csapatot. Több apró té-

nyezõ is kell az eredményes szerepléshez.
– A ZTE a tavasz során mindenképpen nyomás alatt játszik,
mentálisan elbírják a terhet?
– A nyomást, a terhet el kell bírni, ez a jó csapat jellemzõje. Nem
lesz gond ezen a téren a fiúkkal.
Bizonyos célok elérése jelenthetik
a terhet, azonban, ha nincs ilyen
egy csapatnál, nem lehet lelkileg
erõs. Biztos vagyok benne, hogy
mentálisan nem lesz problémánk.
– Több fiatal, saját nevelésû
játékos is együtt készül az elsõ
csapattal. Mik a tapasztalatai?
– Mint említettem Babati és
Bedi biztosan nem lesz ott rajton.
Hogy a fiatalok után járó pénzt
megkapjuk, velük egyidõseket kell
szerepeltetnünk. Ekler, Fujsz,
Gottfried, Végh és Hegedüs játéka
jön szóba, nekik külön edzéseket
tartunk, hogy utolérjék magukat.
Az edzõmérkõzéseken kimondottan jól teljesítettek. Bizakodom, így
lesz a bajnokin is. Tehetséges fiúk,
de még sok munka vár rájuk, hogy
jó labdarúgókká váljanak.
– Szinte biztosra vehetõ,
hogy az elsõ hazai mérkõzést
Andráshidán játsszák…
– Nem örülök neki, mert mégis
csak idegenben játszunk. Nem
tarthatunk ott edzést, mivel még
rosszabb lehet a pálya minõsége.
Igyekszünk nem foglalkozni azzal,
hogy hol játszunk, mindenütt megpróbálunk gyõzni.

MINDENT MEGTESZNEK A FELJUTÁSÉRT

 Négy napon át tartott Százhalombattán a 2016. évi légfegyveres országos bajnokság. A viadalon 46 egyesület 740 versenyzõje állt lõállásba, városunkat a ZTE Sportlövész Klub és a PLE Zalaegerszeg képviselte. Kiválóan szerepeltek az egerszegiek,
mindkét klubnak jutott bajnoki cím és több értékes helyezés.

Légpuska, 20 lövéses versenyszám (nemzeti versenyszám)
Tehetségkutató korcsoport – lányok
3. Hegyi Barbara – PLE Zeg. 149
kör
Légpuska, 20 lövéses versenyPuska, 60 lövés olimpiai verseny- Légpisztoly, 20 lövéses verseny- szám (nemzeti versenyszám).
szám
szám (nemzeti versenyszám)
Nõk – egyéni
Férficsapat
4. ZTE SK (Havasi Ferenc, Somogyi Péter, Carl Franc)
Férfi egyéni
5. Somogyi Péter ZTE 142,9 kör
Ezzel az eredménnyel Somogyi
Péter az Eb-válogatókon a második helyet szerezte meg Sidi Péter
mögött, s megszerezte az indulási
jogosultságot.
A nyílt irányzékú, 20 lövéses
légpuska nemzeti versenyszámban a PLE Zeg.-tõl a ZTE SK-hoz
igazolt Havasi Ferenc az országos
csúcsához közeli eredménnyel,
168 körrel magyar bajnok lett, a
ZTE SK csapata (Havasi Ferenc,
Varga Gábor, Illés Zoltán) pedig a 60 év feletti férfiak – csapatver- 1. Vlaszákné Nyírõ Barbara – PLE
második helyen végzett.
seny:
Zeg. 168 kör (képünkön balról).
A legnagyobb létszámmal a 2. PLE Zeg – Ruzsin Pál, Nagy Légpuska, 20 lövéses versenyPolgári Lövész Egylet képviselte
István, Kirzbach Andreas 455 szám (nemzeti versenyszám)
Zala megyét, versenyzõi 23 alkakör.
Nõk – csapatverseny
lommal álltak lõállásba, illetve 6 Légpuska, 20 lövéses verseny- 2. PLE Zeg. – Vlaszákné Nyírõ
csapatversenyben vettek részt.
szám (nemzeti versenyszám)
Barbara, Vassné Schöller
A következõ dobogós eredmé- Tehetségkutató korcsoport – fiúk
Krisztina, Krokker Krisztina
nyeik születtek:
2. Tóth Alex – PLE Zeg. 165 kör
457 kör.

B
AJNOKI
ARANYAK
ÉS
HELYEZÉSEK
KITÜNTETÉSE

FEHÉR FERENC

ÍGY LÁTJA A CSAPATKAPITÁNY

 A játékosok közül Simonfalvi Gábor csapatkapitányt – aki télen a játékosmozgás, nem tudni erõmûtéten esett át – kérdeztük, mit vár a tavasztól, s milyen állasödtek vagy gyengültek. Az elsõ
potban van.
3–4 forduló választ ad arra, miben
reménykedhetünk.
– December elején mûtöttek
meg, három hónapos kihagyást jósoltak nekem. Szerencsére, a
gyógytornászok eredményes munkáját követõen már a felkészülés
elejétõl együtt készültem a csapattal – örvendezett Simonfalvi Gábor.
– Az edzõmérkõzések pozitív
A Magyar Tájékozódási Futó
képet mutatnak. Jó alap lehet az
Szövetség gáláján a sportágban
itt mutatott játék, eredményeskifejtett több évtizedes eredméség a tavaszi idényre?
nyes munkájáért a tájékozódási
– Nagyjából hasonló erejû csafutás második legnagyobb elismepatokkal játszottunk, mint amilyerését – a Ripszám Henrik-emléknek mi vagyunk. Az önbizalom
érmet – vehette át Fehér Ferenc,
szempontjából mindenképpen jó,
a Trió Egerszeg ZTC elnöke,
hogy eredményesen teljesítettünk
edzõje.
ezeken a találkozókon.
– A szurkolók többsége bizakodó, mondják, a tizenegy hazai
találkozó többségét meg lehet
nyerni...
– A felkészülés során nem érezserdülõk (14–15 évesek) és az újoncok (13
tem a nyomást a csapattársaimon,
BRONZÉREM A MAGYAR NAGYDÍJON
évesek) részére Budapesten rendezte a Magyar
egészséges önbizalmat annál inSzombathelyen renAtlétikai Szövetség. Az autóbusznyi Zalaszám
kább. Mindenki hisz magában, ami
dezték meg a Magyar
ZAC-atlétapalánta Dienes Mátyás jóvoltából – aki
összességében jó. Azt sem báNagydíj, Polyák Imre
300 m-es síkfutásban 38,74 mp-es jó teljenom, hogy a tavasz során mindig
kötöttfogású birkózósítménnyel második tudott lenni – ezüstéremmel
nem állunk feljutóhelyen, az utolsó
versenyt. Hosszú idõ
térhetett haza.
forduló után legyünk ott.
után volt egy rangos
Rajta kívül kilenc zalaegerszegi fiatal jutott
– A tél során nem változott nanemzetközi eseménydöntõbe, s ért el értékes helyezést az ob-n.
gyon a csapat játékoskerete, ez
nek zalai résztvevõje,
jó vagy rossz?
KRAPICS TÁVOZIK
utoljára Berzicza Ta– Mindenképpen jónak tartom,
– A Zalakerámia ZTE KK kezdeményezte Ante
más szerepelt eredméhogy együtt maradtunk. Számomra
Krapics szerzõdésének közös megegyezéssel való
nyesen határainkon túli
ez jelenti a legnagyobb erõsítést.
felbontását.
birkózók ellen.
– Csapatkapitányként hogyan
A klub minél elõbb megoldást szeretne találni
A 71 kilós kategória
látja, meglesz a feljutás, amire a
a horvát légiós pótlására, és már keresik a legugyan nem szerepel az
szurkolók nagyon várnak?
megfelelõbb légiósjelöltet, aki a bajnokság hátolimpián, de Tompa
– Nem szeretnék jóslásokba boMiklós (képünkön) megszerzett bronzérme így is ralévõ részében segítségére tud lenni a csapatcsátkozni. Mindent megteszünk érmindenképpen dicséretes. Az egerszegi birkózó a nak.
te. Ellenlábasainknál elég nagy volt
A horvát játékos távozása várható volt, hiszen
döntõbe jutásért a magyar Fritsch Róberttõl 8-7-re
pontozásos vereséget szenvedett, míg a bronz- ugyan felépült sérülésébõl, de nem bírta visszamérkõzésen a román Claudio Hinoveanu ellen nyerni korábbi formáját, a ZTE-nek viszont kell egy
olyan légiós, aki három társához hasonlóan százszintén 8–7-re gyõzedelmeskedett.
százalékosan képes segíteni az együttes szerepDIENES MÁTYÁS 2. A SERDÜLÕ-OB-N
lését. Várhatóan rövid idõn belül megoldják pótAz év elsõ országos fedett pályás bajnokságát a lását.

SPORTHÍREK

RÖVIDEN

A SÚLYEMELÕK TAVALYI MÉRLEGE

 Tizenkét hazai és négy nemzetközi versenyen huszonkilencen
léptek dobogóra a ZTE súlyemelõi közül a tavalyi évben.
– A serdülõ-, az ifjúsági és a
mastersversenyeken elért eredmények mutatják, hogy folyamatosság van a szakosztályunk munkájában – értékelt Vörös Zoltán, a
ZTE tiszteletbeli elnöke. – Ismét
van válogatott versenyzõnk, az ifjúsági korcsoportos Bakos Erik,
aki tagja a Herakles utánpótlásprogramnak.
– Kik teljesítettek legjobban
2015-ben?
A tini-ob-n Varga Kristóf lett elsõ, a diákolimpiáról Bakos Erik
szállította az aranyérmet. A serdülõk mezõnyében az ob-n két pontszerzõ helyet szereztünk. Az ifjúságiaknál országos versenyen Bakos Erik szerzett ezüstérmet. A
masters országos bajnokságon
Papp Péter, dr. Muhoray Árpád és
Danicser Anita lett elsõ. A masters-Eb-n dr. Muhoray Árpásd a
második, a vb-n a 4. helyen zárt. A
masters vb-n Papp Péter ezüstérmet szerzett. A Masters Alpok–Adria csapatversenyen harmadik lett
a ZTE, s az általunk rendezett Göcsej Kupát megnyertük, hogy csak
a legjobb eredményeket említsem.
A felnõtteknél a legeredményesebb versenyzõnk Papp Péter, az
utánpótlásnál Bakos Erik lett.
– Mennyire gátolták a versenyzõket a sérülések?
– Sérülés miatt több versenyt
hagyott ki Szanati Szabolcs és

Varga Kristóf. Nem tudtak indulni
az országos felnõtt-, illetve az
utánpótlás-bajnokságon. Ez jelentõs hátrányt jelentett számunkra
az országos szakosztályi rangsor
megállapításánál.
– Tavaly a sportág egerszegi
megszületésének fél évszázados
születésnapját is ünnepelték...
– A Göcsej Kupa keretében ünnepeltük a zalaegerszegi súlyemelés 50 éves szülinapját,
amelynek meghonosításában alapító tagként 1965-ben részt vettem. Elõször a Vasutas SK színeiben, 1973-tól a ZTE-SK-ban versenyeznek a sportolók. Klubunkat
levélben köszöntötte dr. Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelõ
Szövetség elnöke. Ünnepségünkön részt vett és köszöntötte a
ZTE SK-t Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester és Dobos Imre, a Magyar Súlyemelõ Szövetség elnöke.
A város polgármesterétõl emléklapot vehettem át, amelyben elismerték az elmúlt ötven évben végzett munkámat.
A súlyemelés továbbra is kiemelt sportág maradt az önkormányzat részérõl. A bizalmat
újabb sikeres 50 évvel igyekeznének meghálálni a klubban sportolók, de tudják, nem lesz könnyû
felülmúlni a mögöttük hagyott ötven év sikereit.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE–Falco-Trend Optika KC Szombathely
84-49 (28-15, 23-14, 23-8, 10-12)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–PEAC Pécs
60-69 (23-14, 12-16, 12-22, 13-17)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE ZÁÉV–BKV Elõre
7:1 (3225-3201)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–Ferencvárosi TC II. 1-2 (1-2)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–NK Velina Polana (szlovén) 7-0 (4-0)
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2016. február 25., március 31.
Kék zsák: 201026. február 26., március 25.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS CSALÁDI HÁZAKAT
KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

 Zalaegerszegen, a Bíró Márton
utcában 52 m2-es, klimatizált tetõtéri lakás saját gépkocsibeállóval
eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.


Zalaegerszegen a Mártírok útján
2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi cirkófûtéses lakás, elektromos
kapuval ellátott saját gépkocsibeállóval eladó.
Érdeklõdni: 70/402-7964.

