A helyi érték

XXIV. évfolyam, 23. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

MELYIKET
MIÉRT FOGYASSZUK?

 A nyár igen bõséges idõszak a gyümölcsfélék választékát tekintve. Megörvendeztetnek bennünket a színskála meleg színeivel, nem csoda, hogy az ember kedve is vidámabb tõlük – mondja Monori Krisztina dietetikus.

 Nem csak születni, de élni is
érdemes legyen a városban –
fogalmazta meg Zalaegerszeg
jövõképét Lázár János az
Edelmann Hungary Packaging
Zrt. új zalaegerszegi gyárának
avatásán. A beruházást a német Edelmann nyomdaipari
cégcsoport 5 milliárd forintból
valósította meg, melybõl 500
millió forint az Új Széchenyi
Terv pályázatán elnyert európai uniós támogatás.

2016. július 5.

A JÖVÕ VÁROSA LEGYEN

LÁZÁR: ZALAEGERSZEG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA PÉLDAÉRTÉKÛ

– Antal Lívia –
– A. L. –
– Emellett finomak és táplálóak,
és mivel bõségesen állnak rendelkezésre, az egészséges táplálkozás
legegyszerûbb és leghatékonyabb
módját választhatjuk velük. Ezért is
buzdítanék mindenkit a napi mértékletes gyümölcsfogyasztásra – folytatja érdeklõdésünkre. – Legfontosabb tulajdonságuk, hogy a vitaminokat (fõleg a vízben oldódókat), az
ásványi és rostanyagokat természetes állapotukban biztosítják szervezetünk számára. A nagy melegben
alkalmasak a folyadékpótlásra, de
csak a napi legalább másfél liter tiszta víz elfogyasztása mellett. További
elõnyük könnyû emészthetõségük,
bár ilyenkor úgysem kívánjuk annyira a „nehezebb” ételeket. Így akár
fogyókúrás céljaink elérésében is
segíthetnek, a mértéket persze itt is
tartani kell.
– Nyersen vagy fõzve fogyasszuk?
– A sok értékes tápanyag, amit
a gyümölcsök tartalmaznak, nyersen hasznosulnak a legjobban. A
kánikulában üdítõleg hat egy tányér hideg meggyleves, így fõzve
is ajánlott fogyasztásuk. Sorra érnek a gyümölcsök, igazán sokféle
könnyû és finom süteményt is készíthetünk belõlük.
– Érdemes gondolni a télre is.
– Használjuk ki ezt az idõszakot a lekvárfõzésre is. Sokan
mondják, hogy házi a lekvár, de ha
megkóstoljuk, a boltihoz hason-

lóan nagyon édesek. Próbáljuk
meg eltenni kevesebb cukorral,
vagy használjunk diabetikus befõzõcukrokat. Nagyon finom lekvár
készíthetõ nyírfacukorral vagy
eritrittel, melyek természetes édesítõk. Mivel kevésbé emelik meg a
vércukorszintet, az ilyen lekvárok
a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthetõk. Természetes zselésítõnek használjunk almából készült
pektint. A gyümölcsöket fagyasztani is érdemes télire, mert szinte
megtartják összes vitamintartalmukat. A befõzés során elvesztett
C-vitamint lehet pótolni aszkorbinsavval, csak langyos állapotban
keverjük hozzá. Mivel vírusölõ, tartósítószerként is alkalmazható.
– Milyen gyógyhatásai vannak az egyes gyümölcsöknek?
– A cseresznyében sok a C-vitamin, vízhajtó hatása miatt ajánlott a fogyasztása a vesekõvel
küszködõk számára. Nagyon magas a C-vitamin-tartalma a piros,
de fõleg a fekete ribizlinek, ezért
kiemelkedõ élettani hatással bír, a
meggy pedig a köszvényes betegek számára hozhat enyhülést.
Ezek a gyümölcsök piros színanyaguk révén daganatellenes hatással bírnak, védik az ereket, segítik a szív-, ér- valamint az immunrendszer mûködését. A baracknak kimagasló a rosttartalma,
béta-karotin színanyaga az egyik
legerõsebb védõhatást fejti ki a
szív- és érrendszerre.
(Folytatás az 5. oldalon.)

BETELEPÍTÉSI KVÓTA
ELLENI NÉPSZAVAZÁS
 Gazdasági és politikai szempontból is egyértelmû, hogy Magyarország érdeke az uniós tagság, a baj azzal van, ha az EU-s
döntéshozatalt a talpáról a feje tetejére akarják állítani.
Dr. Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelõs államtitkár fogalmazott így zalaegerszegi sajtótájékoztatóján, ahol a
migráció, határvédelem és a kötelezõ betelepítési kvóta elleni

leményére, Európát nem lehet a
feje tetejére állítani, a nemzetállamoktól hatásköröket elvonva
döntéseket rákényszeríteni. Utalt
ezzel a kényszerbetelepítés kérdésére.

népszavazásról volt szó. Az államtitkár utalt a brit népszavazásra, ahol, ha kis mértékben is,
de az állampolgárok többsége az
unióból való kilépésre szavazott.
Oda kell figyelni az emberek vé-

Európa biztonsága most nagyon fontos, meg kell állítani a bevándorlást, hiszen az ide érkezõk
egy százaléka kapcsolatban lehet
a terrorizmussal.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter hangsúlyozta, Zalaegerszeg a megyei jogú városok közösségében példaértékû gazdaságfejlesztési programot hajtott
végre az elmúlt években. Az
Edelmann csoport, amikor hat évvel ezelõtt megvásárolta a tõkehiánnyal küzdõ nyomdaipari vállalatot, ezt a város teljes támogatásával tehette. Méltatta azt is, hogy
a város vezetése és képviselõ-testülete a többi cégre is figyelve több
ezer munkahely megtartását illetve újak létrejöttét segítette.
A miniszter kitért ennek fontosságára, emlékeztetve arra, hogy a
zalai megyeszékhely korábban
gazdasági nehézségekkel küzdött,
munkahelyek ezrei szûntek meg
váratlanul, volt olyan idõszak, amikor csökkent a város adóbevétele,
ezért új adókat kellett kivetni. A
kormányzat segítségére valamint
a zalaegerszegi választópolgárok
adóforintjaira és áldozatvállalására volt szükség ahhoz, hogy a város talpon tudjon maradni, és fejlõdni tudjon.
Az Edelmann csoport beruházását méltatva azt hangsúlyozta,
hogy csomagolástechnikában piacvezetõ német családi vállalkozás
zalaegerszegi gyára nemcsak Magyarországon, de Dél-Európában is
fontos szerepet fog betölteni a következõ idõszakban, növelve a termeléskapacitást és az invesztíciót.
A miniszter a továbbiakban
azokról a kormányzati intézkedésekrõl szólt, melyekkel Zalaegerszeget kívánják segíteni gazdaságfejlesztési céljai elérésében. A
kormány ennek érdekében hozta
meg területfejlesztési, területpoliti-

Lázár János az Edelmann új gyáregységébe látogatott.

kai döntését arról, hogy 40 milliárd
forintos állami beruházással autonóm, vagyis önvezetõ jármûvek
fejlesztésére is alkalmas jármûipari tesztpálya épüljön Zalaegerszegen, az északi ipari parkban. Megemlítette továbbá, hogy 105 milliárd forintból négysávos úton fogják összekötni a 76-os fõutat az
M7-essel, valamint megépítik az
M9-es autópályát Zalaegerszegtõl
Vasvárig.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hangsúlyozta, az
északi ipari parkban megvalósult
4,5 milliárd forintos beruházás
2001 óta a térség legnagyobb ipari fejlesztése. A fejlesztéssel a német és a magyar gazdasági kapcsolatok tovább erõsödnek, Zalaegerszeg nyitott a Németországból érkezõ befektetésekre, az egykori Zalai Nyomda pedig jó kezek-

be került az Edelmann konszernnél. A beruházáshoz az önkormányzat minden tõle telhetõ erkölcsi és anyagi támogatást igyekezett megadni. Talán ennek is kö-

szönhetõ, hogy a cégcsoporttal
már egy újabb, a szomszédos területre vonatkozó, bõvítést tartalmazó szerzõdést is aláírtak.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

TUDJUNK ELSÕSEGÉLYT NYÚJTANI
KRAJCZÁR JÁNOSNÉ KITÜNTETETT VÉDÕNÕVEL BESZÉLGETTÜNK
 Az egészségfejlesztés elkötelezettjeként vezet elsõsegélyszakköröket és viszi a diákokat versenyekre Krajczár Jánosné, a
Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium iskolavédõnõje,
aki vöröskeresztes tevékenységéért dicsérõ oklevélben részesült.
– A. L. –
Az elismerést Vasegerszegen,
a Magyar Vöröskereszt fennállásának 135. évfordulója alkalmából
tartott ünnepségen vette át a közelmúltban.
– Hat éve tartok elsõsegélynyújtás szakkört a gyerekek számára az iskolában. Elõször csak
internetes versenyekre jelentkeztünk, majd amikor a tagokból
összeállhatott egy csapat, a megyei Vöröskereszt elsõsegélynyújtó versenyein is megmérettük magunkat – mondja érdeklõdésünkre.
– Tavaly volt az elsõ év, amikor az
általános iskolás és középiskolai
korosztályban is tudtunk csapatot
indítani a Mindszentybõl. Idén az
Izsák Imre Általános Iskolából is
indult egy csapatom. Sajnos, egyik
csapat sem jutott tovább a megyei
döntõre, de szép helyezéseket értek el a területi versenyen. Az idei
évet megelõzõ három évben a
mindszentys diákokkal bekerültünk az országos döntõbe, ahol a
középmezõnyben végeztünk.
– Érdeklõdõk a gyerekek?

– Igen, egyre többen szeretnének tagjai lenni a szakkörnek. Elõfordult már éles helyzet is, amikor
itt a Mindszentyben az egyik vöröskeresztes diák látta el sérült
társát. Az iskolai rendezvényeken

Szent Márton-évhez kapcsolódva.
De ott vagyunk a városi programokon is, szintén együttmûködve a
Vöröskereszttel, melyeken gimnazistáink imitátorként szerepelnek
egy-egy baleseti szimulációban. A
bemutatók és a szakköri tagság a
pályaválasztásra is hatással van.
Vannak, akik mentõtiszti fõiskolán,
míg mások orvosi egyetemeken
kívánnak továbbtanulni.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt fõigazgatója és Krajczár Jánosné.

nagy népszerûségnek örvendenek
– A szakkör mûködéséhez
elsõsegélynyújtó bemutatóink, az eszközök is kellenek.
idei megyei ministránstalálkozó– A Vöröskereszt partnerségénak ez volt az egyik eseménye, a vel pályázatokból próbáljuk elõte-

remteni a szükséges eszközöket.
Így szereztünk be nemrég egy felnõtt újraélesztõ ambu babát. Egy
új nyertes pályázatból pedig csecsemõ ambu babát fogunk vásárolni. Ennek a projektnek imitátorképzés is a része a következõ tanévben.
– Miért fontos, hogy már a
gyerekek is rendelkezzenek elsõsegély-ismeretekkel?
– Közös érdekünk, hogy bárki
tudjon és merjen elsõsegélyt nyújtani, pláne, ha életmentésrõl van
szó. Örvendetes, hogy a város
több iskolájában is vezetnek az iskolavédõnõk elsõsegélyszakköröket, mindezt mindnyájan önkéntesen, szívvel-lélekkel tesszük. Az
iskola vezetése is támogatja a
munkám, a hatodikosoknak és a
nyolcadikosoknak tanóra keretében tartok elsõsegélyórákat. Sokan gondolkodnak úgy, hogy az elsõsegély-ismeretnek az alapmûveltség részévé kell válnia. A törekvés éppen ezért az, hogy az elsõsegélynyújtás tantárgyként kerüljön be a nemzeti alaptantervbe.
– A Vöröskereszt jubileumi
ünnepségén Zala megye kitüntetettjeként ismerte el munkáját.
– Örömmel és büszkeséggel
tölt el az elismerés, de az érdem
nem egyedül az enyém. Köszönet
illeti az iskola vezetését, védõnõ
kollégáimat, a Vöröskereszt munkatársait és nem különben a
szakkör tagjait, akik mindannyian
komolyan veszik az elsõsegélynyújtó ismeretek átadását, illetve
elsajátítását, a megszerzett tudás
versenyeken való megmérettetését.

BETELEPÍTÉSI KVÓTA ELLENI NÉPSZAVAZÁS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hangsúlyozta: Magyarországnak ne mondják meg mások, kit
enged be az országba, „nem írtunk alá olyan szerzõdést, amely a
bevándorlók, migránsok, elosztásáról szólna”. A kényszerbetelepítésre nemet kell mondani, ezért
fontos a szeptember végi, október
eleji népszavazás. Azt szeretnék,
ha minél többen részt vennének
rajta. A sajtótájékoztatón Vigh
László országgyûlési képviselõ
hangsúlyozta: jó lenne, ha Magyarország továbbra is a béke szigete lenne. A bevándorlás kérdése
száz évre is meghatározhatja a jövõt.
Tuzson Bence a családi otthonteremtés és a gazdaság fejlesztésének a kérdésérõl is szólt. Utalt
arra, hogy a kormány 2010-tõl, ha

gazdaságról beszél, a családokról
is beszél, a két kérdés ugyanis
összefügg. Magyarországon a
gazdaság a családokra épül. Szólt
a rezsicsökkentés pozitív hatásairól, a családi otthonteremtési programról, az építési kedvezményekrõl. A kormány célja, hogy gyorsan
és olcsón juthassanak a családok
lakáshoz. Az építõipar elõtt nagy
feladatok állnak, hiszen ma az országban 40 ezer lakásra van szükség. Ez az ágazat pozitív hatással
lehet a gazdaságfejlesztésre. A lakástámogatás kapcsán szólt az államtitkár a CSOK nyújtotta lehetõségekrõl is, megjegyezve, hogy jó
családpolitikával lehet a népesség
számát növelni. Jelenleg egy szülõ nõre 1,4 gyermek jut, az ideális,
a 2,1 lenne ahhoz, hogy a magyar
népesség megmaradjon.

AZ ERDÕ TÉLEN
AMATÕR FOTÓSOK PROFI SZÍNVONALON

 Több mint ezer fotó, háromszáz résztvevõ – tömören ez a mérlege a Zalaerdõ Zrt. amatõr fotósok számára az „Erdõ télen” címmel tavaly decemberben meghirdetett pályázatának.
Az alkotásokból az egerszegi
Keresztury Dezsõ VMK-ban nyílt
kiállítás, melynek megnyitóján
Flaisz Gergõ, a házigazda intézmény igazgatója arról szólt, hogy

zán igényes fotókat, felhíva figyelmüket a természet megóvásának
fontosságára.
Ezután Maros Sándor természetfotós, a zsûri elnöke méltatta

az erdõnek két arca van, az egyik,
amelyben ott vannak az emberek,
a másik, az igazi, ahol a természet
teljes szépségében tárul elénk.
Örömét fejezte ki, hogy az erdõ
igazi arcát felvillantó fotók kiállításának helyet adhattak.
Varga Attila, a Zalaerdõ Zrt.
gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy társaságuk a
gazdasági feladatok mellett fontosnak tartja a civil társadalom felé való nyitást, hogy az emberek
széles körben megismerjék az iga-

a kiállítás jelentõségét, kiemelve
a beküldött illetve kiállított fotók
komoly szakmai színvonalát.
Végül Varga Attila átadta a 2.
helyezett Gerlecz Lászlónak az
Olvadás címû képéért, valamint a
3. helyezett Molnár Istvánnak a
Téli játék címû képéért járó díjat.
Az elsõ, valamint a különdíjat
Liziczai Miklós érdemelte ki, Téli
vonalkód, illetve Ravaszdi címû
képével, õ azonban az átadáson
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.

AKI A TERMÉSZETET SZERETI JOBBIK: DÖNTÉSEKRÕL
TÁJFUTÓTÁBORBAN FIÚK ÉS LÁNYOK

 Elsõ alkalommal szervezett a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó
Klub a Keresztury VMK-val partnerségben egyhetes, tájfutó napközis tábort. A sportklub adta a szakmai tudást, a mûvelõdési
központ pedig a helyszínt. A tematikus héten 31 diák vett részt,
és a sikerre való tekintettel úgy tûnik, lesz jövõre is.
– B. K. –
– A táborban voltak aktív tagok,
illetve olyanok, akik családi kapcsolatok révén tartoznak a klubhoz és
teljesen kezdõk is. Ez utóbbiak valamelyik iskolai vagy egyéb bemutatón hallottak rólunk, és eljöttek kipróbálni ezt a sportágat – mondta Fehér Ferenc, a Trió Egerszeg ZTC elnöke. – Ennek megfelelõen alapozó
vagy versenyszervezõi ismereteket
nyújtottunk a délelõtti elméleti részben. Délután pedig különbözõ nehézségû gyakorlati feladatok várták
az „újoncokat”, illetve az aktív tagoknak technikai edzést tartottunk. A
helyszínek különbözõek voltak.
Épületen belül kezdtünk, aztán a
VMK környékén, majd a hét vége felé az Alsóerdõn és a Falumúzeumban kellett tájékozódni és célba érni
térkép, tájoló, iránytû, idõnként gyakorlott tájfutó segítségével.
– Hátrányban vannak e sportágban a hölgyek?
– A táborban jelen lévõ 7–18
éves korosztály teljesen vegyes
volt, ahogy az aktív sportolóknál is

 A júniusi közgyûlés egyik váratlan napirendje volt a korábbi
kéményseprõ szolgáltató társasággal a megkötött szerzõdés
felbontása és az állami rendszerbe való betagozódás – fogalmazott közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján Pete Róbert
önkormányzati képviselõ, a
Jobbik helyi elnöke.

gyon jó, és sikert mutatja az is, hogy
a klasszikus edzõtáborba, Lentibe,
a napközis táborosok egy része is
jelentkezett.
– Mi a jó ebben a sportban?
– Ennél szebb sport nincs, jobb
lehet, hogy van. Aki szereti a természetet és a szabadban mozgást,
Hozzátette: bár az elõterjesztés
annak ideális. A saját képességeknek megfelelõ döntéseket kell hozni szépen fogalmazott ennek szüka terepen, nem biztos, hogy a leg- ségességérõl, pedig mindössze
gyorsabb futó ér elsõnek célba, ha egy mondat ennek magyarázata.
nem méri fel, hogy a terepviszonyok A kormány nem akarja kifizetni azt
alapján mi az ideális haladási mód. a pénzt az önkormányzatnak,
Fontos a kondíció, a fizikai felké- amely járna neki ahhoz, hogy a
szültség, de ugyanígy szükség van szolgáltatást biztosítani tudja. Pejó tájékozódási képességre a térkép te Róbert szerint az állam miatt
újabb magyar vállalkozás kerül neés a valóság összevetésére.
héz helyzetbe Zalaegerszegen.
– Költségek?
– A jó cipõ alapvetõ. Aztán a ver- Amióta a Fidesz kormányoz, sok
senyekre járás is pénzbe kerül, de magyar vállalkozásnak okoztak átegy idõ után ki kell mozdulni a meg- hidalhatatlan nehézséget. A másik
szokott környezetbõl, hiszen isme- kérdés, hogy milyen lesz az ellátás
retlen tájon lehet fejleszteni a tájé- biztonsága az új rendszerben?
Fehér Ferenc
kozódási képességet – mondta Fe- Bár ingyen lesz a szolgáltatás, de
ez jellemzõ. Talán a senior verseny- hér Ferenc, aki 26 éve edzõként is csak kétévente kerül sor ellenõrzõk között kevesebb a nõ. A tájéko- hódol eme sportnak.
zésre.
zódást meg lehet tanulni, és mint
most is volt rá példa, a lányok kitartásával nincs probléma.
– Milyennek ítéli a tábor sikerét?
– A cél néhány alap dolog bemutatása és élményadás volt, ezt teljesítettük. A tábor visszhangja na-  Mandátuma lejártával leköszön rektori tisztségérõl Sándorné
dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora. A posztot
2007 óta betöltõ felsõoktatási szakember vezetése alatt a korábbi
BGF elõször az alkalmazott tudományok fõiskolája minõsítést,
majd egyetemi státuszt kapott.

BÚCSÚZIK A BGE REKTORA

Szorosra fûzte együttmûködését a vállalati szektorral, és elindította a duális képzést, bõvítette az
intézmény nemzetközi kapcsolatait. Vezetése alatt vált a BGE az
ország legnagyobb alkalmazott tudományok egyetemévé, melynek
végzõs hallgatói a legkeresettebb
gazdasági szakemberek közé tartoznak. Meghatározóvá vált az intézmény munkaerõpiaci igények-

hez igazodó, gyakorlatorientált
képzési szemlélete.
A zalai régió munkaerõpiaci
lehetõségeinek fejlesztése, fiataljainak, értelmiségének megtartása érdekében 2011-ben az
addig a pénzügyi és számviteli
kar részeként mûködõ zalaegerszegi intézet Gazdálkodási Kar
Zalaegerszeg néven önálló karrá
vált.
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Aktuális

A JÖVÕ VÁROSA LEGYEN A HITTEL VÉGZETT MUNKÁÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hatalmas kitörési lehetõségnek nevezte a Modern városok
program kormánnyal megkötött
szerzõdését, amely új iparterületek kialakítását, csarnoképíté-

– Azt szeretnénk, ha Zalaegerszeg nem csak a múlt és a jelen,
hanem egyben a jövõ városa is
lenne! A jövõ városához, egy erõs
városhoz erõs helyi gazdaság
szükséges! Városunk sikeréhez

Ünnepélyes pillanat.

seket, logisztikai központ létesítését, iparvágány bekötését tartalmazza, valamint a sok évtizedes hátrány ledolgozása érdekében gyorsforgalmi összeköttetést biztosít Zalaegerszeg
számára.

cégek, munkahelyek, dolgozó zalaegerszegi polgárok szükségesek, hogy Zalaegerszegen mindenki megtalálja a jövõjét! – hangsúlyozta Balaicz Zoltán.
Dierk Schröder, az Edelmann
konszern ügyvezetõje elmondta, a

CSÖKKENÕ BÜROKRÁCIA
 Az állami tisztviselõi kar létrejöttével új korszak kezdõdik,
amelyben egzisztenciális stabilitást igyekeznek nyújtani az ezen
a pályán dolgozóknak – hangsúlyozta Lázár János a megyei kormányhivatal köztisztviselõk napi ünnepségén Zalaegerszegen.
A Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter gratulált minden magyar
állami tisztviselõnek, köztisztviselõnek az éves munkájáért. Hozzátette, idén ötmillió magyar választópolgár fordult a járási hivatalokhoz, a kormányablakokhoz és a
kormányhivatalokhoz. Kitért arra,
folyamatosan növelnék ezerre,

majd kétezerre azoknak az
ügyeknek (beleértve az adóhatósági ügyeket is) a számát, amelyek a kormányablakokban intézhetõk.
Kiemelte, a versenyképesség
növelése érdekében az a cél, hogy
Közép-Európában Magyarország
legyen a legerõsebb ország. En-

zalaegerszegi gyár mind a termelési kapacitást, mind a minõséget tekintve a harmadik helyet foglalja el
a cégcsoporton belül, ez a pozíció a
következõ években is tartható lesz.
A beruházás révén a foglalkoztatottak száma 177-rõl 280ra nõtt az új 14 ezer
négyzetméteres gyáregységben.
Terveik
szerint a dolgozók létszáma 300-ra bõvül
2020-ig, a forgalom –
amely tavaly 5 milliárd
forint volt – eléri a 8 milliárd forintot, az export
aránya pedig a jelenlegi
18 százalékról 30 százalékra nõ.
Vigh László országgyûlési képviselõ pohárköszöntõjében elmondta, Magyarországon 6 ezer német vállalkozás 300 ezer embert foglalkoztat jelenleg. Kiemelte, hazánk számára
fontos stratégiai partner Németország, ahogy Zalaegerszeg számára az Edelmann jelenléte, hiszen
segíti gazdaságfejlesztési programjaik megvalósítását a zalai megyeszékhelyen.

nek feltételét a gazdaság mellett a
magyar tudás nemzetközi versenyképességében látja. Ehhez
rendezett államra van szükség,
amelynek nemcsak a költségvetése rendezett, hanem rendezetten
intézi a hozzá forduló választópolgárok, ügyfelek ügyeit is.
Az ünnepségen köszöntõt
mondott dr. Sifter Rózsa megyei
kormánymegbízott, aki elmondta,
Zala megye hét kormányablakát a
megnyitás óta csaknem 490 ezren
keresték fel. Vigh László országgyûlési képviselõ emlékeztetett arra, hogy a Modern városok program részeként százmilliárdos fejlesztés valósul meg Zalaegerszegen.

KITÜNTETÉSEK ÉS JÖVÕKÉP
A SZENT RAFAEL KÓRHÁZ SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉGÉN

 Az elmúlt évben elkészítették a kórház stratégiai programját,
melyben kõkemény önértékelést végeztek, mint Semmelweis, amikor is szembenézett azzal, hogy neki is felelõssége van a gyermekágyi láz kialakulásában – dr. Halász Gabriella fogalmazott így
Semmelweis-napi ünnepségükön az Arany Bárány Hotelben.
– AL –
A zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház fõigazgatója, mint mondta,
ez a terv a korábbiaktól abban különbözik, hogy az infrastrukturális
fejlesztések mellett a belsõ folyamatok tökéletesítésére is hangsúlyt helyeztek. Kiemelt stratégiai
célként határozták meg a kardiológia, a szívsebészeti centrum, a rehabilitációs szolgáltatások, a minimál invazív és az egynapos sebészeti beavatkozások fejlesztését,
valamint a daganatos megbetegedések diagnosztikus és terápiás
lehetõségeinek bõvítését.
Javítani kívánják az ellátások
és szolgáltatások hatékonyságát,
a betegek számára tervezhetõ, kiszámítható módon, csökkentve a
várakozási idõt. A stratégiai terv
továbbá tartalmazza a megye lakossága egészségének javítását;
hogy csökkenjen az országos átlagtól való elmaradás, fejlesztik a
kórház egészségügyi kommunikációját. A fõigazgató szólt a napokban bejelentett ágazati béremelési
program jelentõségérõl is.
A rendezvény elején dr. Husz
Viktória, a szülészeten dolgozó re-

zidens orvos mutatta be Semmelweis Ignác életútját, aki rájött a
klórmészoldatos kézmosás életmentõ fontosságára a szülõ nõk
érdekében. Ezt követõen egy rövidfilmben tekinthették meg az ünneplõk kórházuk elmúlt egy évének fontosabb történéseit, a szívcentrum átadásától a különbözõ
nagy értékû diagnosztikai eszközök, röntgenkészülékek üzembe
helyezéséig. A filmbõl kiderült az
is, hogy az elmúlt évben 900 ezer
járó- és 40 ezer fekvõbeteget láttak el, valamint 10 ezer mûtétet
végeztek el.
Az ünnepség hagyományosan
a kitüntetések átadásával folytatódott. Bejelentették, hogy dr. Tüske
György, a központi mûtõ fõorvosa
miniszteri elismerésben részesül.
A Zala Megyei Kórházért oklevelet
kapott Baján Andrea, a belgyógyászat szakasszisztense, Gecséné
dr. Vecsey Zsuzsanna, a pulmonológia fõorvosa, dr. Hegedüs Éva, a
fül-orr-gégészet fõorvosa, dr. Horváth Imre, az intenzív osztály fõorvosa, dr. Lutár András, az általános sebészet adjunktusa, Molnár
Róbertné tb-fõelõadó valamint
Pais Tamás szociális munkás.

Fõigazgatói dicsérõ oklevélben
húsz fõ részesült. Orvosi kategóriában elsõ helyezéssel nívódíjat kapott dr. Herr-Tóth Ildikó, és második
helyezéssel dr. Bagosi Zoltán, szakdolgozói kategóriában pedig Kovács Ildikó. Az Év Oktatója címet dr.
Horváth Imre, az intenzív fõorvosa
érdemelte ki. Az újonnan alapított
díjat prof. dr. Gasztonyi Beáta és dr.
Husz Viktória rezidens adta át.

ALAPELLÁTÁSBAN DOLGOZÓKAT TÜNTETTEK KI

Fotó: Seres Péter

 A Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi
alapellátásában dolgozókat Zalaegerszeg önkormányzata az
Arany Bárány Hotelben megrendezett ünnepségen. Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ekkor
született Semmelweis Ignác, az anyák megmentõje.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
beszédében úgy fogalmazott, nem
véletlen, hogy az ünnepnap éppen
Semmelweis Ignác születésnapjára esik, hiszen a neves elõd kora
és minden õt követõ nemzedék orvosai, ápolói, védõnõi számára
példát mutatott lelkiismeretességbõl, kötelességtudásból, önzetlenségbõl, s életével igazolta, hogy a
hittel végzett munka igazi szolgálat.
– Nagy örömömre szolgál,
hogy a zalaegerszegi egészségügyi alapellátásban részt vevõ orvosok, ápolók, védõnõk is ebben a
szellemben, mindenkor a betegek

PÉNZÜGYI
ISMERETEK
 Az úgynevezett Z-generáció –
vagyis a mai középiskolások –
pénzügyi kompetenciáinak fejlesztését tûzte ki célul a Magyar
Közgazdasági Társaság Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezete.
Azzal az élet- és élményszerû
pénzügyi foglalkozássorozattal és
vetélkedõvel, amelyet a 2016/17-es
tanévben szerveznek a zalaegerszegi diákoknak a BGE gazdálkodási karán. Az összesen 11 foglalkozás – melyet a BGE oktatói
vezetnek – 2017 tavaszán vetélkedõvel zárul, ahol tesztelhetik
tudásukat a fiatalok.

gyógyulását szem elõtt tartva végzik áldozatos tevékenységüket –
hangsúlyozta.
A polgármester kitért arra, hogy
a nem kellõ megbecsülés miatt az
utóbbi idõben felgyorsult az
egészségügyi dolgozók külföldre
vándorlása. Úgy vélte, hogy a kidolgozás alatt álló életpályamodell
fontos lépés lehet a folyamat
visszafordítására, az orvosok, nõvérek helyben tartására. A Semmelweis-nap munkaszüneti nappá
nyilvánítása az elsõ mérföldkõ
ezen az úton.
Balaicz Zoltán jelezte, hogy az

önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi
alapellátás fejlesztésére. Ennek keretében a TOP-programban 353 millió forintot fordítanak további korszerûsítésre. A fejlesztés tizennégy háziorvosi (kilenc felnõtt- és
öt gyermekpraxis) körzetet, tíz védõnõi szolgálatot (kilenc területi és
egy ifjúsági), valamint a központi
ügyelet épületét érinti.
A Semmelweis-nap alkalmából
kiemelkedõ színvonalú munkája
elismerésül kitüntetést vehetett át
dr. Gróf Ágoston fogorvos, Rónai
Erzsébet fogászati szakasszisztens, dr. Csordásné dr. Sallai Alexandra iskolaorvos, Gaál Istvánné asszisztensnõ, dr. Benkõné Takács Ágota asszisztensnõ
és Szekérné Büki Erzsébet védõnõ.

4

Hirdetés

5

Kultúra

BOTFAI HATÁRNEVEK AZ UTÓKORNAK

 A szomszéd kérésére, levéltári anyagok és néhány térkép alapján kezdõdött az a munka, mely során Nagy Lajos és segítõi
összegyûjtötték és kiadványba foglalták a botfai határneveket.
– B. K. –
Nyuka, Barnék, Rapács még
ma is közszájon forog, de igencsak alapos utánjárást igényelt,
hogy a könyvben szereplõ 87 név
jónéhánya újra napvilágra kerüljön. Így, ahogy az író, szerkesztõ

is fogalmazott, múltba vezet az a
kirándulás, melyet az olvasóknak
kínál.
Nagy Lajos, aki a Válicka Citerazenekar alapítója, már több
mint 40 éve a helyi kulturális élet
egyik meghatározó személyisége. De ahogy dr. Gyimesi End-

re, a fent nevezett kiadvány lektora megjegyezte, ma már csak
odapillantással veszi ki részét ebbõl a szegmensbõl, miután családtagjai aktívan folytatják munkáját. Helytörténeti tevékenysége
azonban inkább az utóbbi idõben
lett meghatározó. Szülõfaluja, ma
Zalaegerszeghez csatolt városrész történetének több szeletét is
az utókorra hagyta, kiadvány formájában.
Ez utóbbi sorba illeszkedik a
botfai dûlõ- és határneveket bemutató Macska delelõtõl Mad-völgyig címû könyvecske, melynek
bemutatójára a napokban került
sor az Erdõdy-Hûvös kastélyban.
A programon közremûködött a
Válicka Citerazenekar ezúttal kizárólag botfai népdalokkal. Ahogy
a kiadványban, úgy a könyvbemutató ünnepségen is Balaicz
Zoltán polgármester ajánlotta az
értékmegõrzõ kötetet a jelenlévõknek. Nagyra értékelte a lokálpatrióta munkát, és a város nevében megköszönte azt. Majd dr.
Gyimesi Endre, a könyv lektora
beszélt a zalai táj szépségérõl és

az itt lakók barátságos természetérõl, méltatva a könyvkiadás alkalmából készült légifelvételes videót is.
– Nagy Lajos hagyományokra
épülõ, helytörténeti kiadványaival
rendre meglep. Szisztematikus
munkával rakja össze azokat a
mozaikkockákat, melyekbõl történelmi kép lesz. Teszi mindezt
szubjektív elemekkel, a krónikás
véleményével – mondta az egykori polgármester. Majd hozzátette: a zalai földrajzi névgyûjtésnek
van már hagyománya, s ezt a
munkát folytatta most Nagy Lajos.
Végül a szerzõ elevenítette fel
a könyvkészítés folyamatát. Elmondta: segítõivel, többször végigjárták a határt, fizikai munka is
volt ez, nemcsak szellemi.
– A nevekben kultúrtörténet
van, szükségünk van ezekre a
visszaemlékezésekre, mert szép
hagyományokat õriznek – mondta
Nagy Lajos, majd a könyv összeállításában közremûködõknek ajándékpéldányokat adott át.
A kiadványt a Válicka Citerabarátok Egylete adta ki. Támogatták:
Balaicz Zoltán polgármester, Zalaegerszeg MJV Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága, Zalaegerszeg Kultúrájáért Alapítvány,
Botfa Településrész Önkormányzata.

DUPLEX – EMLÉKKÉPEKKEL
ÚJ TÁRLAT A GÖNCZIBEN

 Néhol mesevilágra emlékeztet, máskor meg inkább gyermekkori emlékképek villannak fel. A hangulatba csak a legyek rondítanak bele; de ez is relatív, mert ha a nagymamánál eltöltött vidéki
nyarakra gondol az ember, óhatatlanul eszébe jutnak a lámpa körül repdesõ rovarok. Bár itt most egész más a „funkciójuk”.

Fotó: – pP –

– pet –
Duplex címmel Sándor-Nagy
Tünde és Kacsák Tamás képzõmûvészeknek nyílt tárlata a
Keresztury VMK Gönczi Galériájá-

OPERABEAVATÁS A KVÁRTÉLYHÁZBAN ÉS MEDITERRÁN ZENE
TÁRLATVEZETÉS

MOZART-MÛ RENDEZÕI SEGÍTSÉGGEL

 Laikusoknak egy tökéletes
gyorstalpaló operanézéshez és
-értelmezéshez, egyébként pedig egy vidám nyár esti színházi program; ami azért komoly
kérdéseket is felvet. Annál is
inkább, mert a rendezõ a közönségnek is ad feladatot, jelenetrõl jelenetre.
– pP –
A fõvárosi Katona József Színház operabeavató elõadása érkezett a minap a Kvártélyház színpadára, a IV. ZA-KO Mûvészeti
Fesztivál keretében. Mozart Cosi
Fan Tutte címû vígoperáját
Göttinger Pál állította színpadra,
mégpedig egy különös formában:
az opera modernizált, egy hangszeren (zongorán) megszólaló
változatát a rendezõ közösen
elemzi végig a közönséggel. Minden jelenet elején útmutatást adva, és bizonyos – a karakterek és
jellemek formálódására, változására vonatkozó – kérdéseket felvetve a nézõknek.
A Cosi Fan Tutte Mozart egyik
legnépszerûbb operája, bár a ze-

Szolnoki Apollónia, Kálid Artúr, Kolonits Klára

neszerzõ életében csak Bécsben
és Prágában mutatták be. A mû
csak a szerzõ halála után hódította meg Európa nagy operaszínpadait. A darab szövegét Lorenzo
de Ponte írta, akivel Mozart többször is dolgozott közösen. Ez az
opera együttmûködésük utolsó
gyümölcse. A szöveg a 18. század végének erkölcsét figurázza
ki; ezen belül is az asszonyi hûség meglétére (vagy nem létére)
helyezõdik a hangsúly a vígjáték-

MELYIKET MIÉRT FOGYASSZUK?

SZÍNES GYÜMÖLCSÖKKEL EGÉSZSÉGÜNKÉRT
(Folytatás az 5. oldalon.)
– Mire ügyeljünk tárolásuk
során?
– A fáról frissen leszedett, vagy
a piacon vásárolt gyümölcs másnapra akár 20–30 százalékot is veszíthet C-vitamin-tartalmából, ha
nem sötét és hûvös helyen tároljuk.
– Említette a mértékletességet...
(Folytatás az 5. oldalon.)
– A gyümölcsök finomak és táplálóak, de cukortartalmuk miatt
nem mindegy, mit és milyen
mennyiségben fogyasztunk belõlük. A cukorbetegeknek egyáltalán
nem ajánlott a banán, a szõlõ és
az aszalt gyümölcsök, de egy kis
tálka cseresznyét, meggyet, almából, barackból egy-két darabot, illetve dinnyébõl egy vékony szeletet megehetnek naponta.

Monori Krisztina

ok cselekményszálát idézõ operában. Szerelem, megcsalás, hûség, cselszövés, intrika, nem tudatos párcserék és lelki vívódások tárulnak a nézõk elé, ám nem
operaszínházi kötött formában.
Az elõadás mintha magának a
mûfajnak is egyfajta kifigurázása
lenne. A szereplõk (Kolonits Klára, Szolnoki Apollónia, Varga Donát, Cseh Antal, Kálid Artúr, Pálmai Anna) játéka és a rendezõ
közvetlen, laza megnyilvánulásai
is ezt erõsítik. Közben persze az
opera eredeti cselekményét és
dallamvilágát látják a nézõk, magyar nyelven.
A Katona József Színház operabeavató színházi sorozata nagy
sikerrel futott Budapesten, sõt az
elmúlt években a Villány környéki
Ördögkatlan Fesztivál közönsége
is kaphatott belõle ízelítõt. A palkonyai templomban ugyanis a produkció zenei vezetõje és zongoristája, Dinnyés Dániel zeneszerzõ
tartott hasonló „operatanfolyamot”
a fesztiválozóknak.
Merthogy operát nézni nem
könnyû, a mûfaj befogadását tanulni kell. Hiába egyszerû maga a
történet, a szövegek és zenei váltások értelmezéséhez bizony elkel
a rendezõi segítség; ami ebben a
játékos, könnyed formában igazán
élvezetessé és szórakoztatóvá teszi az elõadást.
A ZA-KO Mûvészeti Fesztivál
egészen július 10-ig várja a közönséget, felnõtteknek és gyerekeknek szóló elõadásokkal egyaránt.
Utána pedig indul a Kvártélyházi
Nyár, ahol a többek között a Padlás és a Csárdáskirálynõ is mûsorra kerül.

 A törvényszék kirablása, darabolós gyilkosság, rögtönítélõ bíróság... Többek között ilyen „újdonságokat” is hallhattak azok, akik ellátogattak a Múzeumok Éjszakáján a Zalaegerszegi Törvényszékre.
Az intézmény évek óta helyszíne a Göcseji Múzeum szervezte
Múzeumok Éjszakájának, amely
ezúttal a dr. Csejtei Péter, a Zalaegerszegi Törvényszék bírája festményeinek tárlatával nyílt meg. A
nyitott esten a törvényszék elnöke,
dr. Sorok Norbert kalauzolta a látogatókat. A vendégek a Deák téren
kezdték a történelmi sétát, megtekintették a törvényszék nemrég
felújított épületét, illetve meghallgatták a régi vármegyeháza történetét. A tárlatvezetés során a látogatók bepillanthattak az elnöki dol-

gozószobába, a tárgyalótermekben bírói talárt ölthettek, végigjárták a bírósági tárlatot.
A törvényszék egyik könyvtárosa, Balog Eszter a bírósági könyvtárral, illetve annak névadójával,
dr. Degré Alajossal ismertette meg
az érdeklõdõket. Az est során dr.
Sorok Norbert az utolsó nyilvános
zalai kivégzésrõl és az azt megelõzõ büntetõtárgyalásról is mesélt.
A barangolás után a törvényszék barokk díszterme koncertteremmé alakult, a látogatókat mediterrán zenés est várta.

ban. A fiatal fõvárosi alkotók kiállítását a zalaegerszegi születésû,
ám Budapesten élõ Szeder Kata,
a HybridArt Management mûvészeti vezetõje nyitotta meg.
Sándor-Nagy Tünde Székelyudvarhelyen született, és Temesváron
szerzett diplomát grafika szakon, de
fotósként is dolgozott. Képei és figurái gyakran meseszerûek – még akkor is, ha önmagát vagy barátait ábrázolja – ami nem meglepõ, hiszen
meseillusztrációkkal is foglalkozik.
Grafikáinak hátteréül gyakran linómetszés szolgál „tapétaként”, ami
csak fokozza a retróhatást: régi baba, maci, kazetta, talicska is szerepel az (emlék)képeken. De a gyerekkori kánikulák és ócska törülközõkön heverészések tikkasztó hangulata is megelevenedik. Két alkotása pedig egy szelfipályázaton is
sikerrel szerepelt.
Kacsák Tamás az Eszterházy
Károly Fõiskola vizuális rajz szakán végzett, s számos díjat és
ösztöndíjat tudhat magának. Inspirálóan hat rá Alejandro Jodorowsky filmrendezõ, egyrészt mert
Kacsák is elõszeretettel nyúl a keresztény ikonográfia elemeihez,
de a rendezõ A vakond címû filmjéhez készített installációval fõdíjat
is nyert a Jodorowsky-parafrázisok címû pályázaton két évvel ezelõtt. Ez utóbbi mû révén kerültek
a Gönczi Galériába a már említett
legyek – melyek steril tenyészetbõl származnak – és egy sohasem
megtelõ persely alkotórészei.
A régi idõk világa az õ mûvein
is megjelenik; fõleg afféle nagyszülõi portrékon keresztül. A békebeli nappalik dekorációjául szolgáló családi fotók „adaptációi” ezek a
munkák csakúgy, mint a lecsüngõ
medálok, amik szintén egykori arcokat rejtenek.
A Duplex címû tárlat augusztus
25-ig várja a látogatókat.
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Városháza

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat:
Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

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

üzlet
iroda

Alapterület

Induló nettó bérleti
díj/hó Ft

64,62 m2
13,45 m2

12.600.000 Ft
1.750.000 Ft

Bánatpénz
Ft
1.260.000 Ft
175.000 Ft

A pályázatokat „Kazinczy 11.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A Zalaegerszeg Kazinczy tér 11. szám alatti 3599/2/A/3-4 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 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.
Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a vételárra, amely a
kiinduló árnál 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 vételárba 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:
Helye:
Módja:

2016. augusztus 1. 10.00
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESPIAC
ZALAEGERSZEGEN
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Agrárkamara Zala Megyei Szervezete helyi termelõi és kézmûvespiacot szervez Zalaegerszegen minden hónap
második csütörtökén 14.00 és 18.00 óra között.

HELYI TERMELÕI PIAC
2016.

14. (CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00
ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR

JÚLIUS

•

BEMUTATÓKKAL

•

KÓSTOLTATÁSSAL

Ha szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl, saját gazdaságból származó alapanyagokból elõállított MINÕSÉGI, egészséges, feldolgozott élelmiszeripari termékeket, valamint helyi,
népi jellegû kézmûvestermékeket vásárolni, akkor várjuk a zalaegerszegi helyi termelõi piacon!

2016. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.
AUGUSZTUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2016. 08. 22.
2016. 08. 23.
2016. 08. 24.
2016. 08. 25.
2016. 08. 24.
2016. 08. 25.
2016. 08. 22.
2016. 08. 23.
2016. 08. 24.
2016. 08. 25.
2016. 08. 24.
2016. 08. 25.
2016. 08. 22.
2016. 08. 31.
2016. 08. 22.
2016. 08. 23.
2016. 08. 29.
2016. 08. 30.
2016. 08. 22.
2016. 08. 23.
2016. 08. 24.
2016. 08. 25.
2016. 08. 22.
2016. 08. 23.
2016. 08. 24.
2016. 08. 25.
2016. 08. 29.
2016. 08. 30.
2016. 08. 29.
2016. 08. 30.
2016. 08. 29.
2016. 08. 30.
2016. 08. 29.
2016. 08. 30.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Báthory SZK
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK
Ganz–Munkácsy SZK
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK

SZEDÉS HELYE
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
9–13 óra
9–17 óra
12–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–11 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–14 óra
13–17 óra
7.30–11 óra
13–17 óra
7.30–10 óra
13–17 óra
7.30–11 óra
13–17 óra
7.30–11 óra

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Kis utca 8.
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2016. AUGUSZTUS 31. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondást.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

TISZTELT SZÜLÕ!
 A Zalaegerszegi Gazdasági
Ellátó Szervezet a 2016–17-es
tanévre vonatkozó normatív
étkezési kedvezményt a megfelelõ igazolások (hallgatói
jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás, rendszeres
gyermekvédelmi határozat és
tartós beteg igazolás) benyújtása után tudja biztosítani.
Az ebéddíj szedése elõre történik. A normatív kedvezmény
megadásához szükséges igazolásokat
legkésõbb
2016.
augusztus 12-ig juttassák el az
ZeGesz étkezési csoportjához
(Zalaegerszeg, Kis u. 8.). A 18 év
felettiek iskolalátogatási és a hallgatói jogviszony-igazolását az intézmények szeptemberben tudják kiadni, ezért az augusztusban
beszedésre kerülõ szeptemberi
díj teljes áron kerül kiszámlázásra. A megfelelõ papírok benyújtása után a túlfizetés jóváírásra, illetve visszafizetésre kerül.
Az étkezés lemondása a
tárgynapot megelõzõ munkanap reggel 8.30 óráig lehetséges. A tanuló hiányzása nem
vonja automatikusan maga
után az étkezés lemondását.
Étkezést lemondani az alábbi elérhetõségeken lehet:
Ingyenes üzenetrögzítõs
zöldszám: 06/80/210-411
E-mail:
zegeszetkezes@gmail.hu
Köszönjük megértésüket és
együttmûködésüket!
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet Étkezési Csoport

ELMARADNAK A FOGADÓNAPOK
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy VADVÁRI TIBOR és
TOLVAJ MÁRTA alpolgármesterek júliusi és augusztusi fogadónapjai elmaradnak.
Szíves megértésüket kérjük!

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitvatartás nyáron: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.30
szombat-vasárnap: 9.00–12.00

INGYENES BELVÁROSI SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN
NYÁRON ÉS SZEPTEMBERBEN
Múltidézõ, 1,5–2 órás barangolásra hívja az érdeklõdõket a városi Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület.
A belvárosi séták mind a városlakók, mind a turisták számára ingyenesek.
„Az eltûnt idõ nyomában” címmel Megyeri Anna történész-muzeológus július 9-én, szombaton délután 5 órakor kalauzolja az
érdeklõdõket a város múltjában – a séta a Göcseji Múzeum (Batthyány u. 2.) elõl indul.
A következõ kirándulás augusztus 13-án, szombaton délelõtt
10 órakor a Tourinform-irodában (Széchenyi tér 4–6.) veszi kezdetét: Iványi Ildikó idegenvezetõ a Zalaegerszeg titkai címû prospektus alapján mutatja be a várost.
A turisztikai szakemberek a Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték idején is szerveznek belvárosi sétát, mely
szeptember 3-án, szombaton délelõtt 10 órakor Iványi Ildikó
idegenvezetõ vezetésével indul a Tourinform-irodából (Széchenyi
tér 4–6.).
A turizmus világnapján, szeptember 27-én, kedden délelõtt
10 órakor Gróznerné Németi Piroska idegenvezetõ segít felidézni
az elmúlt évtizedek Zalaegerszegét a retró jegyében – a múltbarangolás a Tourinform-irodától (Széchenyi tér 4–6.) startol.

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

A pályázat elnyerésének feltétele:
a pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülõk vagyoni
helyzete) a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. augusztus 10-e (szerda) 16.00 óra.

A férõhelyekre olyan hallgatók pályázhatnak,
Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújakik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi fel- tott pályázatok beérkezési határideje is 2016.
vételi kérelmet.
augusztus 10-e (szerda), ezt a kérelmek feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!
A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei
útján nyerhetõek el, a pályázatokat ZMJV Pol- Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúságármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályá- gi és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályára kell benyújtani.
zatokat 2016. augusztus 23-ig bírálja el, döntésérõl
határozatban értesíti a pályázókat.
A pályázat benyújtásának feltételei:
a pályázó
A pályázathoz csatolni kell:
a) állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezik,
a) a fenti rendelet 1. számú mellékletében szerepb) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi
lõ adatlapot, valamint az abban meghatározott
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán
igazolásokat az alábbiak szerint:
végzi,
b) a tanulmányi átlag, illetõleg a felsõoktatási inc) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõistézménybe történt felvétel és a pályázat befokolai vagy egyetemi szintû alapképzésben,
gadásának feltételét jelentõ 4.00 érettségi vizsilletve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz
gaeredmény igazolását,
részt, vagy a képzésre felvételt nyert
c) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
és halasztással nem élt,
d) az együttlakókról szóló igazolást (kiállító:
d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem beZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Kormánynyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasíablak Osztály),
tották.
e) nappali tagozatos iskolai tanulmányokat folytató testvér iskolalátogatási igazolását.
Fontos információ: az a kérelem, amelyet nem
a rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmá- Egyéb információ:
nyokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbíráAz állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ
lás nélkül elutasításra kerül.
diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel
A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által
felsõéves hallgatóknak és a leendõ elsõévesek- meghirdetett megyei férõhelyeket is megpályázni.
nek is szabályosan felszerelt pályázatot kell be- A felvételi esély növelésének érdekében célszerû
nyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhe- ezzel a lehetõséggel is élni.
lyek” pályázati kiírásban szereplõ határidõre
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélOktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsá- szolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ
gához.
Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos portáljáról (www.zalaegerszeg.hu) az „E-ügyintézés → forA pályázat befogadásának feltétele:
manyomtatványok → oktatási-kulturális ügyek” és
a) a hallgató az elbírálást megelõzõ félévben mi- a „Kultúra, Köznevelés, Sport” rovat, az utóbbiban
nimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi a „Felsõoktatás” alcím alatt.
eredményt ér el,
b) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásá- Bõvebb felvilágosítás:
nak évében tanulmányait még nem kezdte
ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási
meg, pályázatában a felsõoktatási intézményOsztály
be történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania
Telefon: 92/502-190, 92/502-189
kell. Ebben az esetben a pályázat befogadásáKérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdekénak feltétele, hogy a pályázó érettségi vizsga- ben az adatlapon telefonos és e-mail-elérhetõeredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.
séget szíveskedjen feltüntetni!
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AZ ELSÕ FECSKE AZ ÚJ ELNÖK TERVEI
A MAXIMUMRA TÖREKSZIK VILLÁM BALÁZS

 Villám Balázs az elsõ nyári szerzeménye a ZTE labdarúgócsapatának. A 27 éves, jobb oldali védõ Szolnokról érkezett, és 1+1
éves szerzõdést kötött a kék-fehérekkel.
– Kalocsán ismerkedtem meg
a focival. Az általános iskolában
örökmozgó kissrác voltam. Hogy
energiámat lekössem, a foci mellett kézilabdáztam egy kis ideig –
tekintett vissza a kezdetre Villám
Balázs. – Kalocsáról kerültem a
Vasashoz, majd a Baja következett, aztán a Dunaújváros színeiben tértem vissza az NB I-be.
Onnan kerültem Szolnokra, és a
nyári átigazolás során következett a ZTE.
– Az egerszegi csapaton kívül hívták más helyre, vagy
csak a ZTE tett ajánlatot?
– Érdeklõdtek más helyrõl is
irántam. A ZTE tavaly is jól teljesített, idén is hasonlók a célok. A

csapat játékoskerete is alig változott, ezek mindenképpen vonzóak voltak számomra, hogy a ZTEhez igazoljak.
– Mennyire ismerte a ZTE játékosait, sikerült már beilleszkednie?
– Forgács Andrással már játszottam együtt, a többieket a pályáról ismerem. Jó közösségbe
kerültem, a beilleszkedéssel nem
volt gondom.
– Kicsit korai, de elképzelése szerint milyen lehet az idei
ZTE?
– Idén is biztosan ott lehet az
NB I-ért küzdõ csapatok között.
– Egyéni tervei a ZTE-nél?
– Szeretnék stabil helyet ki-

harcolni a csapatban, a pályán
pedig a maximumot kihozni magamból. Remélem, hogy a csapattársakkal együtt jó évet zárunk.

VERSENY UTÁN VERSENY AZ ATLÉTÁKNÁL
CSÓTI JUSZTINA KÉT SZÁMBAN IS BAJNOK

 Az atléták Szombathelyen megrendezett kétnapos junior- és
U–23 bajnokságán – melyen a nyílt számokkal együtt 90 versenyszám került lebonyolításra, és közel 350-en indultak el – kitettek
magukért az egerszegi atléták.
Az U–23 korosztálynál Szûcs
Valdó 110 méteres gátfutásban
13,85 mp-es eredménnyel fölényesen lett elsõ, rajta kívül Balogh
Péter 200 méteren 2. lett, csakúgy,
mint a 4x100 ill. 4x400 méteres
váltó. Horváth Lotti 11,26 méteres
ugrással pedig bronzérmet szerzett.
Még jobban szerepeltek a junior (18–19 éves) atléták, a
Zalaszám-ZAC négy aranyéremmel gazdagodott.
Csóti Jusztina, aki nemrég 100
méteren megfutotta a junior vb-

hez szükséges szintet (11,76 másodperc), ezúttal a bajnoki aranyakért szállt harcba. Csikós József
tanítványa 100 méteren 11,97 mpcel gyõzött; és 200 m-en is nyert,
ráadásul a 23,99 mp-es ideje szintén junior vb-szintet ért számára. –
Jusztinának erõs ellenfelek kellenek, mert fel tud nõni a feladathoz,
s hétrõl hétre egyéni csúcsokat javít – kommentálta az edzõ a versenyzõ szereplését. A sérülése
után lassan magára találó Ferenczi Melinda két bajnoki ezüstöt
szerzett: 100 méteren 12,26 mp-es,

200 méteren pedig 24,24 mp-es
idõvel, mely mindössze 4 századmásodperccel marad el a vb-szinttõl.
A ZAC atlétái közül Hári Anna
egy év pihenõ után visszatérve
megnyerte a 100 m-es gátfutás
döntõjét (14,59 mp), Veiland Violetta fõ versenyszámában, a súlylökésben magabiztos, fölényes
gyõzelmet aratott 13,57 méterrel,
diszkoszvetésben pedig 38,62
m-es eredménye már dobogót ért.
Az elsõ versenynapon Ott Benjamin 1500 méteren ezüstöt érõen
futott remek egyéni csúcsot
(3:59,46), másnap pedig a 800
m-es döntõben egyéni legjobbját
futva (1:52,64) második ezüstérmét szerezte meg.

ERÕS VIDÉKI FELLEGVÁRRÁ VÁLNI

 Vörös Zoltán, az egerszegi súlyemelés alapítója már csak tiszteletbeli elnöke a ZTE-nek. Az új elnök Takács Tamás lett, akinek
nem idegen a sportág, maga is ûzte.
– Hosszú ideje itt vagyok már
az egerszegi súlyemelõklubnál –
kezdte Takács Tamás. – Nyugodtan mondhatom, semmi nem tántorított el, itt ragadtam. Civilben
nevelõ tanárként dolgozom. Nem
idegen számomra a gyerekek, a
fiatalok közege.
– Egykor profi versenyzõje is
akadt a ZTE-nek, mára maradt
csak a nevelés…
– Manapság a gyerekeket több
terület is vonzza. Amikor Vörös
Zoltánék megalapították Egerszegen a súlyemelést, más világot éltünk. Ma már meg kell küzdenünk
a gyerekért. Az edzõ kollégákkal –
Papp Péterrel és Lõrincz Istvánnal
– együtt azon dolgozunk, hogy minél többen kedveljék meg a súlyemelést. Iskolákba is eljárunk, és
a nyáron több edzõtábort is tartunk. Igyekszünk bõvíteni a létszámot. Várjuk a 10–11éves fiúkat, lányokat. Egy tévhitet is szeretnék
eloszlatni. A súlyemelésben sem
sérülnek meg többen, mint más
sportágakban. Sajnos, sok a tévhit
a sportágunkkal kapcsolatban.
Nálunk elõször a technika elsajátításán van a hangsúly, amikor a

gyerek maximálisan elsajátította a
sportág elemeit, azután nõhet a
rúdon a súly. A már említett két
szakképzett edzõnk maximálisan
figyel a terembe lejáró fiatalokra.
Reménykedünk, hogy a nyári táborok után többen itt ragadnak a
klubnál.
– Bõvült a saját rendezésû
versenyeik köre...
– Nemrég rendeztük meg a kölyökbajnokságot, amelynek nagy
sikere volt. Ugyanakkor hagyomá-

TAROLTAK A ZALASZÁM ZAC SZENIOR ATLÉTÁI
 A Zalaszám ZAC örökifjú
sportolói közül öten is megmérethették magukat a 2016. évi
országos bajnokságon.
Góczánné Tóth Zsuzsa a hagyományos 100 m-es síkfutásban
elért gyõzelmével melegített
(15,71 mp), majd egy óra múlva a
200 méteres síkfutásban megszerezte második aranyérmét.
Idõeredménye 39,92 másodperc
volt.
Gyõztesként ért célba az egykori válogatott gyaloglónõ – Takácsné Bondor Krisztina is. Az 5
km-es távot 31:20 perc alatt teljesítette. Férje – Takács László –
jobban megszenvedett a nagy forróságban az 5 km-es gyaloglásban elért ezüstéremért (38:02
perc).

A dobópályán Bognár Szabolcs
a diszkoszt 46,82 m-ig röpítve
megszerezte a számára „kötelezõ”
gyõzelmet, 36,22 m-es dobással
újabb szeniorbajnoki ezüstérmét

RÖVIDEN
Csóti Jusztina

Hári Anna

Takács Dóra

FÉL TUCAT ÉREM A VÁLOGATOTT VIADALRÓL
Miskolcon került megrendezésre a Magyarország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia
U–20-as válogatott viadal, ahol a
magyar csapatba beválogatott
egerszegi atléták kiválóan teljesítettek.
Csóti Jusztina tartva kirobbanó
formáját, 11,88 mp-es jó idõered-

ménnyel megnyerte a 100 m-es
síkfutást, illetve jelentõs szerepe
volt a 4x100 m-es váltó gyõzelmében. A 46,22 mp-cel gyõztes kvartett második embere Ferenczi Melinda volt, aki 200 m-en 24,39
mp-es teljesítménnyel ezüstérmes
lett. Hári Anna a 100 m-es gátfutásban ellenszélben, 14,63 mp-es

idõvel szintén második helyezést
ért el. Ott Benjamin a 800 m-es
síkfutásban futott remek egyéni
csúcsot, 1;52,22 perces idõvel
harmadik lett. A versenyt befejezõ
nõi súlylökésben Veiland Violetta
13,63 m-ig lökte a súlygolyót, ami
ezüstöt ért, megszerezve ezzel az
egerszegiek hatodik érmét.

EGY ARANY, KÉT-KÉT EZÜST ÉS BRONZ
Várakozáson felül helytálltak a
Zalaszám ZAC ifjúsági atlétái
Miskolcon, az országos ifjúsági
bajnokságon.
Az elsõ versenynapon Baki
Barnabás a 100 m-es síkfutás
elõfutamából a legjobb idõvel
(11,13 mp) került a döntõbe. A fiatal atléta itt már nem tudta megismételni a selejtezõben elért teljesítményét, de bajnoki ezüstérme így is dicséretes. Idõeredménye: 11,25 mp volt. Kámán Fe-

renc edzõ tanítványa másnap a
200 m-es síkfutásban megismételte elõzõ napi kiváló teljesítményét, 22,24 mp-es ideje újabb bajnoki ezüstérmet jelentett számára.
Az elsõ versenynap meglepetését a hosszú betegségébõl kigyógyult, de még edzéshiánnyal
küzdõ Hír Csenge okozta, aki felküzdötte magát a bajnoki dobogó
harmadik fokára. Csenge új egyéni csúcsa 1500 m-en 4;55,10

perc. Góczán István edzõ örülhetett tanítványa vasárnapi 3000 m-en
nyújtott új egyéni csúcsának és 5.
helyezésének is.
A bajnokság végefelé állt kétszer is a dobókörbe Takács Dóra,
aki elõbb súlylökésben 13,63 m-es
utolsó dobásával megszerezte a
bronzérmet, majd diszkoszvetésben szinte minden dobásával
megnyerhette volna fõ versenyszámát. Gyõztes dobása 43,03 m
volt.

nyos versenyeinket, a Göcsej Kupát – amelyet az országos szövetség is támogatott –, valamint a
Kiss Róbert-emlékversenyt természetesen továbbra is megrendezzük. Külföldre is elvisszük a város,
a ZTE hírnevét, az Alpok–Adria
Kupa rendszeres résztvevõi vagyunk. A mastersversenyeken
Papp Péter rendre eredményesen
szerepel, Bakos Erik révén pedig
korosztályos válogatottal rendelkezünk.
– Az önkormányzat is a kiemelt sportágak közé sorolta
Egerszegen a sportágat…
– Óriási segítség számunkra a
kiemelés, rá akarunk szolgálni a
bizalomra, hogy öt év múlva is ott
lehessünk a kiemeltek között. Nagyon sokat jelent számunkra a
Magyar Súlyemelõ Szövetség
anyagi támogatása is. Költségvetésünk is ezen a két fõ pilléren
nyugszik. Mellette a Kiss Róbertrõl
elnevezett alapítványra beérkezõ
1 százalékos adófelajánlások is
segítik a mûködésünket. A városi
sportcsarnokban pedig jó körülmények között dolgozhatunk.
– Hová szeretné eljuttatni a
ZTE SK-t?
– Reálisan az utánpótlás-nevelést célozhatjuk meg, abban viszont
vidéki fellegvár akarunk lenni.

IFJ. NAGYSOLYMOSI SÁNDOR
EURÓPA-BAJNOK
Horvátországban, Porecsben rendezték meg a
veterán dzsúdósok Európa-bajnokságát. A versenyen 37 ország 778 sportolója lépett szõnyegre. Az
M1 korosztályban, a 81 kilóban ifj. Nagysolymosi
Sándor, a Zalaegerszegi Judo SE versenyzõje
megvédte Európa-bajnoki címét. A döntõben a
svájci Tschan Retot verte, elõtte két francia sportoló – Ciron Arnaud, Herman Eillien – ellen diadalmaskodott.

nyerte gerelyhajításban Balázs
Erik.
Az ötfõs küldöttség valamennyi
tagja érmet nyert, összesen 4 aranyat és 2 ezüstöt.

sokadik magyar bajnokságát is megnyerte, vasárnap újra rajthoz állt a MASZ meghívásos nemzetközi versenyén.
Bár ez a futása sem volt technikailag tökéletes,
a 13,71 mp-es kiváló egyéni csúcsa megerõsítette
helyét az amszterdami Európa-bajnokságra utazó
kis létszámú magyar csapatban.

DIENES MÁTYÁS ÉS HERCSEL MÁTÉ
BUDAPEST-BAJNOK

Budapest nyílt serdülõbajnokságán a Zalaszám
ZAC 13–15 éves atlétái közül Dienes Mátyás a 100
m-es síkfutásban 11,49 mp-es idõeredménnyel
bajnoki aranyérmet nyert. A jegyzõkönyvben Budapest bajnokaként szerepel Hercsel Máté is, aki
12,52 mp-es eredménnyel lett elsõ a 80 m-es gátfutásban.
VELKEY ÉS MOHÁCSI IS
A bajnoki címek mellett Molnár Jázmin a 2000
m-es síkfutásban 7:39,89 perces idõvel bronzérHOSSZABBÍTOTT
mes lett. A Zalaszám-sportiskolások az érmek melAz idén a negyedik szezonját kezdõ 20 éves lett további öt döntõs helyezést értek el.
Velkey Jánossal újabb egyéves, a Franciaországból hazatérõ Mohácsi Mátéval pedig 2+1 éves
HELYTÁLLTAK AZ OB-N
szerzõdést kötött a Zalakerámia ZTE KK.
A kosárlabdaklub magyar kerete így szinte
Hódmezõvásárhelyen rendezték meg ötödik
teljesnek mondható, még két külföldi játékos alkalommal a delfin korosztály országos bajnokigazolása várható.
ságát. Az Europ Tec ZÚK-ot Dóra Csepke, Jakab
Balázs és Scheffer Eszter képviselte. Az
egerszegi fiatalok elõször szerepeltek az orszáSZÛCS VALDÓ EGYÉNI CSÚCSAI
gos bajnokságon.
Miután Szombathelyen, az U–23 és junior ob elKözülük Scheffer Eszter érte el a legjobb eredsõ napján Szûcs Valdó 110 gáton futott 13,85 mp-es ményt, 100 m pillangón 1:31,44 perces idõvel a 9.
egyéni csúcsával – amely jobb volt az Európai At- helyen zárt. A fiatalokat Horváth Tamás készítette
létikai Szövetség Eb-re meghatározott szintjénél – fel a versenyre.
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

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

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. július 28.
Kék zsák: 2016. július 29.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

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!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
KÍZÁRÓLAG VEGYSZER NÉLKÜLI, rendkívül
hatékony takarító- és tisztítóeszközök a háztartás minden területén, mûszaki cikkekhez,
autókhoz is Ablak- és üvegtisztító-, portörlõ
kendõk, konyhai törlõkendõk, felmosó, öko
folttisztító szivacsok stb.
Kíváló nedvszívó képességõ fürdõlepedõk, törölközõk és
még számos termék.
TAKARÍTSUNK TISZTÍTÓSZEREK NÉLKÜL,
ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

ZALAEGERSZEGRE
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
ÉS DIÁKOKAT GYÁRI, ÁRUFELTÖLTÕ
VALAMINT KASSZÁS MUNKÁKRA
KIEMELT BÉREZÉSSEL FELVESZÜNK!

Tel.: 20/401-7059, 70/428-3740
„49765-1/2008-5100595”

ZALABÉREN, A FALU KÖZPONTJÁTÓL ÖT PERCRE,
LAKHATÓ HÉTVÉGI HÁZ GYÜMÖLCSÖSSEL
ELADÓ. ÉRDEKLÕDNI: 30/9595-181

