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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. november 26.

ZALAEGERSZEGÉRT-DÍJASOKRÓL DÖNTÖTTEK
KÖZGYÛLÉS: NEM EMELNEK DÍJAKAT
 Zárt ülésen döntött az elmúlt héten a közgyûlés arról, hogy az év
végén kik részesülnek az immár hagyományos Zalaegerszegért-díjban. Nyolc személy és két intézmény veheti át december 20-án ünnepélyes keretek között az elismerést. A részletekrõl, illetve a közgyûlés aktuális döntéseirõl Gyutai Csaba polgármester tartott sajtótájékoztatót a városházán.
Elhangzott: idén Boda László
nyugdíjas agrárszakember, a VÁRTÁR ügyvezetõje, dr. Doba László
Attila, a pénzügyi és számviteli fõiskola nyugalmazott docense, dr. Magyarné Sztankovics Ilona, nyugalmazott pedagógus, dr. Marx Gyuláné orvos, a Miasszonyunk Idõskorúak Otthonának vezetõje, dr. Nagy Gyöngyi,
a radiológiai osztály fõorvosa, Léránt
Károly nyugdíjas kereskedõ, prof. dr.
Palkovics László akadémikus és

KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJÁN SÁRKÁNYÖLÕ VITÉZEK

 Öt éve emlékeznek meg a koraszülöttekrõl világnap alkalmával is. Az idén a fõváros mellett elsõ vidéki helyszínként Zalaegerszeg csatlakozott a programhoz kétnapos szakmai és
családi rendezvénnyel.

A zalaegerszegi programot a „Korán Érkeztem" Közhasznú
Egyesület Szervezte, a mûködési helyszínükön, a ZVMK-ban. A
szakmai fõvédnöki posztot dr. Gárdos László, a Zala Megyei Kórház gyermekosztály osztályvezetõ fõorvosa látta el, aki a program
megnyitóján köszöntötte az egészségügyi szakellátás minden területérõl érkezett szakembereket és az érintett szülõket. Szólt a koraszülött-ellátás megítélésérõl. Magyarországon 2009–2011 között
Zala megye rendelkezett a legjobb mutatókkal a korababa-ellátás
sikeressége terén. A statisztikai adatokat Bognárné Bengõ Hajnalka, a szervezõ egyesület elnöke egészítette ki. Ezek szerint 2012ben Zalában 200 koraszülött baba jött világra, s ezzel 200 újabb
családot érintenek e speciális gondok.
Az önkormányzat részérõl Balaicz Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, ígéretet téve a város akár anyagi támogatásáról is. Ezzel egy idõben az Ifjúsági Keresztény Szövetség, az általuk rendezett jótékonysági programból befolyt
200 ezer forintos adományt adta át a szervezõ egyesületnek.
A rendezvény második napján könnyedebb programok várták a családokat. Köztük a nagy érdelõdésre számot tartott fotópályázat díjkiosztása, Vigh László országgyûlési képviselõ
közremûködésével.

Gumiköpeny elérhetõ áron!

DECEMBERI
TÉLIGUMI-AKCIÓ!
Zalai Hírlap hûségkártya-elfogadóhely
Személy-, teher-, földmunkagépés mezõgazdasági gumiköpenyek

szerelése, javítása,
értékesítése!

GUMIMIX
ÜZLET
ZALAEGERSZEG, ZRÍNYI M. U. 87.
(ZÁÉV-telep) Tel./fax: 92/328-254
Nyitva: H–P: 8.00–16.30, Szo.: 8.00–12.00-ig.

INTERAKTÍV MESE A GRIFFBEN

 Ennyi gyerek egyszerre még sosem hangoskodott a Griff Bábszínház színpadán. Nem, nem az elõadást zavarták, épp ellenkezõleg: részt vettek benne. A társulat a közelmúltban mutatta be a Sárkányölõ Krisztián címû interaktív bábjátékot. Janik László meséjét
Bal József alkalmazta a zalaegerszegi bábszínház színpadára.
– pP –
Az alaptörténet ismerõs: a gonosz sárkány elrabolja a királylányt, Mufurckát. Az öreg király bánatában és tanácstalanságában
lovagi tornát hirdet, hogy eldöntse,
melyik vitéz a legalkalmasabb lánya megmentésére. Nyilván a
Krisztián – gondolhatnánk, de ezúttal épp ebben van a csavar. A
mesehõst ugyanis bárhogy hívhatják, sõt elõadásonként változik a
név, mert mindig a közönség soraiból kerülnek ki a lovagi torna résztvevõi, így a gyõztes is, aki megküzdhet a sárkánnyal. Ottjártunkkor épp „Sir Marci” volt a sztár.
Igen, bizonyos értelemben az, hi-

szen a nézõtéren a gyerekek hangos kiabálással biztatták a torna
három résztvevõjét, majd gyõztesét. A kis lovag kalandos útját a
sárkány barlangjáig, és a sikeres
megmenekülésig pedig üdvrivalgás is fogadta. Pont úgy, mint a
népszerû tévécsatornák vetélkedõiben. Persze a gyerekeknek
nem kellett egymással véres csatákat vívniuk; egy kis karikadobálás, meg labdapattogtatás is el
tudta dönteni, hogy ki a legalkalmasabb legény Mufurcka megmentésére. Sõt, a sárkány hét fejét sem kellett levágni ahhoz,
hogy a királylány kiszabaduljon.
Nem is volt hét feje, csak egy.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Szakács László nyugdíjas erdész,
valamint a Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, és a Zalaegerszegi Polgárõr
Egyesületek Szövetsége veheti át a
díjat.
A közgyûlés további döntéseivel
kapcsolatban a polgármester kiemelte: a következõ évben sem a tömeg-

közlekedési, sem a piaci helyfoglalási díjak, sem pedig a temetkezési és
sírmegváltási díjak nem emelkednek.
A képviselõ-testület döntése értelmében az adventi idõszakban (december 16-31-ig, 12 és 18 óra között), az
1–4 övezetbe tartozó fizetõparkolókban az Egerszeg-kártyával rendelkezõk díjmenetesen parkolhatnak.
A közgyûlés határozott arról is,
hogy a likviditási problémákkal küzdõ
Hevesi Sándor Színháznak a 2013-as
költségvetési hiány rendezésére kiegészítõ pénzforrást (4 millió 603
ezer forint) juttatnak.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Közélet

AZ ÓVODÁSOKAT IS VÁRJÁK MEGÚJULT AZ ENDOKRINOLÓGIAI RÉSZLEG
MÚZEUMPEDAGÓGIA KICSIKNEK

 Óvónõknek rendeztek kerekasztal-beszélgetést a Göcseji Múzeumban, az intézmény óvodásoknak szóló múzeumpedagógiai
programjaival kapcsolatban.
A vendégeket Kaján Imre
igazgató köszöntötte, aki elmondta: nemcsak iskolásoknak,
hanem a legkisebb korosztálynak
is bõséges, és életkornak megfe-

lelõ programokkal szolgálnak.
Annál is inkább, mert a foglalkoztatótermek között kialakításra került egy játéktár, ahol a régi idõk
játszóeszközein keresztül ismer-

kedhetnek meg a gyerekek a korábbi évtizedekkel, sõt évszázadokkal.
A nemrégiben kialakított oktatótermeket és az idei múzeumpedagógiai kínálatot Kissné Kovács
Ágnes múzeumpedagógus, projektmenedzser ismertette. Mint
mondta: szeretnék, ha egy párbeszéd alakulna ki az óvodák, a
múzeum és a fenntartó zalaegerszegi önkormányzat között. A cél
az, hogy minél kisebb korban
szerettessék meg a gyerekekkel
a múzeum világát, hogy késõbb
múzeumbarátokká válhassanak.
A Göcseji Múzeum ebben a
tanévben többek között régészethez, várépítéshez és ostromhoz,
tradicionális ételekhez és növényekhez kapcsolódó programokat ajánl az óvodásoknak. A múzeum játéktárában és a skanzen
hajlított házában pedig akár
szülinapi zsúrokat is lehet szervezni elõzetes egyeztetés után.

TÛZZOMÁNCOK A KÖLCSEYBEN
TECHNIKAI ÉS FORMAI KÍSÉRLETEK

 Nagy Szilvia képzõmûvész
tûzzománcaiból nyílt kiállítás a
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Vajda Lajos Galériájában. Az
Ady-iskolában tanító alkotó
egy „vegyes” anyagot vitt a
december 20-ig látogatható
tárlatra.

TÁGAS VÁRÓTEREM, MODERNEBB RENDELÕK

 Összefogással megújult a Zala Megyei Kórház Belgyógyászati
Osztályának immunológiai, hematológiai és endokrinológiai részlege. A rendelõk és a váróterem felújításával egy idõben a szakrendeléshez kapcsolódó ambuláns fektetõ- és vérvételi helyiség
is korszerûsödött.
– pet –
A részletekrõl az intézmény
igazgatója és az osztályvezetõ fõorvos számolt be, bejárással egybekötött sajtótájékoztatón. Dr.
Csidei Irén, a kórház igazgatója elmondta: ebben a nehéz gazdasági
helyzetben, mikor mindenki az
egészségügyi ellátórendszer problémáiról beszél, nagy dolog, hogy

Zalaegerszegen pont egy felújításról adhatnak tájékoztatást. A közel
3 millió forint értékû átalakításhoz
a kórház saját költségvállalása
mellett az intézmény II. Belgyógyászati Osztályáért Alapítványa
is hozzájárult, sõt két orvos (prof.
dr. Egyed Miklós, dr. Alizadeh
Hussian) és egy helyi cég is támogatta a beruházást. Az átalakításokra azért volt szükség, mert a

betegek is és az orvosok is elégedetlenek voltak az osztály ezen
részlegén tapasztalható hiányosságok és hibák miatt, amik nehezítették a napi munkát.
Dr. Gasztonyi Beáta, a belgyógyászati osztály fõorvosa elmondta: a betegek igénye és az
osztályon dolgozó orvosok vágya
találkozott a kórház infrastruktúra-fejlesztõ programjával. Az endokrinológiai, immunológiai és
hematológiai szakrendeléseken
mostoha állapotok voltak, hiszen
a betegek egyetlen kis folyosónyi
térben zsúfolódhattak csak össze
a vizsgálatokra várva. Most viszont egy tágas, kényelmes váróterem és modern rendelõk fogadják õket.
A megújult tereket dr. Györkös
Andrea endokrinológus, részlegvezetõ fõorvos mutatta be. A három szakrendelõben – ahol évente
19 ezer beteg fordul meg – bõvült
a várótermi rész, megújultak maguk a vizsgálóhelyiségek, kicserélték többek között a padokat és a
csempéket, és új vérvételi helyiség került kialakításra. Létrehoztak ezenkívül egy hatágyas ambuláns fekvõrészleget, ahol egynapos ellátás keretében a járóbetegek infúziós kezelése zajlik.

CSATORNAÉPÍTÉS A POSTA ÚTI TELEPHELYEN
20,4 MILLIÓ FORINTOS ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSBAN

 Besenyõ városrészben, a Posta úti telephelyeken szennyvízcsatorna-rendszert épít ki Zalaegerszeg önkormányzata a Deák
Ferenc Új Városépítõ Program keretében.

Régi és újabb mûvek, technikai és formai kísérletek egyaránt
– A. L. –
láthatók – mondta érdeklõdésünkre a bemutatásra került kéGyutai Csaba polgármester a
pekrõl. Nem realista dolgokat ábsajtóbejáráson elmondta, a ságodi
rázol, motívumai inkább ornaipartelepen mûködõ vállalkozásomentikusak; gyakran levél vagy
kat segítendõen már megvalósímás növények lenyomatainak
tották a szennyvízberuházást,
tûnnek. Újabb munkáin próbál kimellyel egy idõben szélessávú
lépni a kép és keret zárt egységébõl is. Azzal kísérletezik, hogy felületen úgy, hogy mégis egy ékszerzománcot, de a rézlemez és internethálózatot építettek ki az
egy-egy gondolat hogyan tud egységes mû szülessen.
a zománcfesték kölcsönhatásából északi ipari parkban. A két fejleszfolytatódni egy másik, különálló
Mint mondja: szívesen használ is izgalmas dolgok születnek. tés 22 millió forintba került. E munÚjabban pedig több színréteggel is kát folytatva kezdték meg a Posta
POLITIKAI HIRDETÉS
dolgozik, mert az érdekli, hogy úti telephelyek csatornázását, ahol
ezek hogyan hatnak és látszódnak tizenegy ipari ingatlant kötnek a
egymáson, s milyen alakzatok rendszerre az év végére. Az itt
bonthatók ki a rétegzõdések által. mûködõ vállalkozások már régóta
A tárlatot Monok Balázs, a kérték a közmû kiépítését, melyKölcsey-gimnázium rajztanára nek most tesznek eleget. A terülenyitotta meg. A mûvekre pedig a ten 480 méter hosszan szennyvízdiákok is készítettek improvizá- csatornát, 44,2 méteren bekötõcsatornát, tisztítóaknákat valamint
ciókat, verseket.

100 méter hosszan gravitációs
csapadékcsatornát építenek ki. A
kivitelezéssel ugyanazt a zalaegerszegi kisvállalkozást bízták

meg, amely a ságodi ipartelepen is
dolgozott. A Deák Ferenc Új Városépítõ Programból finanszírozott
20,4 millió forintos beruházással itt

is teljesül a cél, miszerint javítsák
a telephelyen lévõ cégek mûködési feltételeit, hangsúlyozta a polgármester.

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 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

KEGYÚR A PADOZAT ALATT

sírban fekvõ férfi volt Andráshida
alapítója, hiszen ezen a néven
csak a 15. századtól létezik a település. Hogy pontosan kit rejt a 750
éves sír, még további kutatást igényel.
A templomnak – mely az 1260as években épült – több korszaka is
van, és a régészeti munka után az
is kijelenthetõ, hogy tûzvész is
pusztított falai között. A templomot
elõször 1746-ban építették át, ekkor
kapta barokkos stílusjegyeit. Mai
formáját pedig 1785 körül nyerte el.
Orha Zoltán szerint a lelet regionális, de fõleg várostörténeti jelentõségû. Ehhez hasonló kegyúri
sírokat sok helyütt találtak már az
országban. Könnyítette viszont a
munkájukat, hogy az egyházmegye, a hívek és a zalaegerszegi
önkormányzat is a rekonstrukció
mellé állt. Sõt, ekkora segítséget
régészeti munkához már évtizedek óta nem kaptak. A Városgazzépkorban a kegyúr joga volt töb- kinevezése, de õ volt a terület bir- dálkodási Kft.-tõl „segéderõk” is
bek között a fõhelyen való temet- tokosa is. A régész szerint ez érkeztek, így nagyon rövid idõ alatt
kezés és a plébános személyének azonban nem jelenti azt, hogy a végezni tudtak a feltárással.

MEGTALÁLTÁK AZ ANDRÁSHIDAI TEMPLOMÉPÍTÕ SÍRJÁT

 Az andráshidai templomot
építtetõ kegyúr 13. századi sírját találták meg nagy valószínûség szerint a régészek. A településrész Árpád-korban épült –
majd az 1700-as évek közepén
barokkosított – katolikus templomában egy nagyobb felújítást
megelõzõen végeztek régészeti
munkát a Göcseji Múzeum
munkatársai.
– pet –
A leletet az elmúlt héten Gyutai
Csaba polgármester is megtekintette egy sajtóbejárás során, Kaján
Imre múzeumigazgató társaságában. A bejáráson elhangzott: tavaly tûz ütött ki a templomban,
ezért egy nagyobb rekonstrukcióra
van szükség. A felújítás elõtt azonban megelõzõ régészeti feltárást
végeztek a szakemberek, ennek
során került elõ a várostörténetileg
fontos lelet.
Orha Zoltán, a Göcseji Múzeum
régésze lapunknak úgy nyilatkozott: korábban végeztek már szakfelügyeletet a templomnál, s akkor
vált világossá számára, hogy régészeti szempontból hiányos a templom története. Nem volt ismert például a korabeli templom szentélyfalának (apszis) záródása, ami
több kérdést is felvetett. A padozat
alatti terület mostani feltárásával
azonban tisztult kép.
A munkálatok során nemcsak a
szentélyfalvégzõdést találták meg,
hanem a szentélyben lévõ középkori oltár alapozását is. Ezenkívül
az oltár elõtt elõkerült egy sír is,
ami minden bizonnyal a templomot építtetõ kegyúr nyughelye. Ez
azért valószínûsíthetõ, mert a kö-

 A Nyugat-magyarországi Egyetem
Gépészeti és Mechatronikai Intézetének zalaegerszegi központjában új
mérõ- és gyakorlólabort avattak az elmúlt héten. Az eseményre a „Gazdaság és felsõoktatás kapcsolata a nyugat-dunántúli régióban" címmel megrendezésre kerülõ konferencia keretében került sor. A három helyiségbõl
álló labort Balaicz Zoltán alpolgármester, dr. Alpár Tibor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly
Mûszaki, Faanyag-tudományi és Mûvészeti Kar dékánja, dr. Magoss Endre
dékánhelyettes, valamint dr. Varga
Mihály, a Gépészeti és Mechatronikai
Intézet zalaegerszegi képzési és kutatási központjának vezetõje avatta fel.
Az avatóünnepségen elhangzott: a
több tízmillió forint értékû vállalati és önkormányzati támogatások felhasználásával, hosszú elõkészítõ munkával alakultak ki az itt látható munkahelyek, így lehetõséget biztosítva a vállalatok által igényelt gyakorlati munkához. A labor
kampuszon belüli megvalósítása jó példája a zalaegerszegi felsõoktatási intézmények együttmûködésének, amely további eredményes pályázati munkákban
is megtestesült. A mûhelylabor kialakításában, tervezésében és a kivitelezésben
meghatározó szerepet vállaltak az egyetem hallgatói és doktoranduszai. A jelenlegi készültségi állapot megalapozza a
további fejlõdés lehetõségét, a meglévõ
eszközök koncentrációját.
A Nyugat-magyarországi Egyetem
úttörõ szerepet vállalt az országban a
mechatronikai mérnökképzésben a duá-

ALFA-HÁZKÉNT MÛKÖDNE FELJELENTÉS

 A zalaegerszegi Fidesz-székház
eladásával kapcsolatban ügyész A volt Szakszervezeti Székház technikai okokból volt kénytelen ségi feljelentést tett „hûtlen kezeátmenetileg bezárni, mivel a fûtést nem tudta biztosítani az iroda- lés és más egyéb bûncselekbérlõknek. Jelenleg raktárbérlésre és eseti kis termes elõadások mény gyanúja” miatt az MSZP
megtartására van lehetõség – tájékoztatta lapunkat Korompainé
helyi szervezete – tájékoztatta a
Szabó Judit ügyvezetõ.
sajtó képviselõit Major Gábor, a
párt zalaegerszegi elnöke.
Elmondta: Tavasztól – a fûtési
Reméljük, hogy az LSZ Alfa
szezon végétõl – ismét szeretnék Kft. „Alfa-házként” újra tudja indíMint fogalmazott, az MSZP Demegnyitni a házat, ugyanakkor iroda- tani a városközpontban lévõ épü- mokrácia Központjához fordultak, és
házként a korábbi formában, nem kí- letét, hiszen nem szeretnénk, ha kérték, vizsgálják meg, megalapovánják mûködtetni. Rendezvények, a városban ismét az enyészeté zottnak tartják-e a jogi problémát?
kézmûvesvásárok – az elsõ 2013. válna egy régen szebb napokat Major Gábor elmondta, a demokrádecember 21–22., a következõ feb- látott épület. Az épületben jelen- cia központ egyetértett velük, és
ruár végén várható – rendezését ter- leg is mûködik a Repeta menübár megalapozottnak tartották a vélevezzük, kialakításra kerültek kis retro és a Vénusz egészségcentrum is, ményüket. Szerintük, a vételárból
szalonok, melyek várják baráti társa- továbbá az alagsorban próbater- nem lehetett volna levonni a felújítás
ságok, üzleti tárgyalópartnerek ér- mek mûködnek, fiatal zenészek költségeit. Az itt élõket összességédeklõdését. Oktatótermeik továbbra számára – fogalmazott az ügyve- ben 30 millió forintos kár érte a
is rendelkezésre állnak majd.
zetõ.
„székházügy” miatt.

A VOLT SZMK-BAN PROGRAMOKAT SZERVEZNEK

A GAZDASÁG ÉS A FELSÕOKTATÁS KAPCSOLATA
z

ÚJ HALLGATÓI MÉRÕ- ÉS GYAKORLÓLABOR AVATÁSA z KÉPZÉS A VÁLLALATI
IGÉNYEKKEL ÖSSZHANGBAN z KONFERENCIA AZ INFOCENTRUMBAN

lis képzés elindításában, erõsítette a beiskolázási kampányt, emelte a hallgatói
létszámot, elindította a levelezõ mechatronikai képzést. Élénk pályázati és kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat a
társintézményekkel és a partner vállalatokkal. Jelenleg további szakok (logisztikai BSc és mûszaki szakoktatói szak) indítását tervezik. Zalaegerszegen fõ feladat a színvonalas mechatronikai mérnökképzés fejlesztése, ezen belül az
eredményesség és a gyakorlatorientáltság fokozása. Ehhez egy lépcsõt jelent
az átadott hallgatói labor, melynek eszközrendszere illeszkedik a képzés irányultságához.
Az avató után kezdõdött konferencia
közös TÁMOP-projekt keretében valósult meg. A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány kapta projektfeladatként a rendezvények többségének
szervezését, a Kutatók éjszakája után ez
már a második olyan rendezvény, ahol
valamennyi felsõoktatási intézmény
együttmûködik. A konferencia célja új
partnerség keresése, a meglévõk erõsítése. A konferencia céljáról, a partnerség
mikéntjérõl és a feladatokról a résztvevõk között érdeklõdtünk, a plenáris ülés
megkezdése elõtt.

Balaicz Zoltán: – A városban, a megyében és a régióban mûködõ gépipari,
elektronikai, mechatronikai cégeknek,
vállalatoknak nagyon fontos a képzés.
Kifejezetten a munkaerõpiac igényére
alapult, amikor 2002-ben elindítottuk.
Annak idején még csak egy nappali tago-

szekhez 112 millió forintot biztosít. Azt
gondolom, hogy bár az önkormányzatnak nem kötelezõen ellátandó feladata
ez, azonban egy magára valamit adó megyei jogú város számára nem lehet
mindegy, milyen minõségû felsõoktatási
intézményei vannak. Hogy helyben le-

Ünnepélyes pillanat.

zatú oktatásról volt szó, amely az elmúlt
években folyamatosan bõvült. Nõtt a
hallgatói létszám, elindult a levelezõképzés, a duális képzés és a város a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványon keresztül a mûködéshez, a
hallgatói ösztöndíjakhoz, pályázati önré-

ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ
OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Telefon: 92/502-194, Fax: 92/311-474,
E-mail: zfok@zalaegerszeg.hu

gyen felsõoktatási képzés, ezt igénylik a
vállalatok, a szülõk és a diákok is.
Dr. Szabó József egyetemi adjunktus: – Az együttmûködésre a cégeket,
vállalatokat nem most szólítjuk meg elõször, hiszen az egész pályázat a helyi felsõoktatási intézmények és a környéken

gépgyártással foglalkozó cégek együttmûködésérõl, annak fejlesztésérõl szól.
Az egészségtudományi karnak van egy
munkahelyi egészségmegõrzõ programja, melyet kifejlesztettünk a projekt során, és ezekkel a programokkal „megkínáljuk” most a cégeket, akik ebben az
együttmûködésben érintettek. Több területrõl is szó van: a mai napon egészségtáplálkozási, munkahelyi balesetmegelõzési és segítségnyújtási, mozgásszervi betegségek megelõzési programmal állunk elõ. Ezeken a területeken
szûrést és különbözõ szakmai tanácsadást kínálunk. Készül e témában egy
kézikönyvünk is, amit eljuttatunk a Zala
megyei cégekhez.
Dr. Solt Katalin dékán: – Az elsõdleges célja a konferenciának, hogy erõsítsük a felsõoktatás és a gazdasági szereplõk kapcsolatait. Most újra bemutatjuk a duális képzésben lévõ lehetõségeinket, a közgazdászképzés számára most
kezdjük ezt kidolgozni. Reméljük, hogy a
konferencián részt vevõ cégeknek felkeltjük az érdeklõdését, és ezt követõen
tovább tudjuk erõsíteni a kapcsolatainkat. Megmutatjuk azokat az ismeretköröket, melyeknek az elsajátítása a vállalati
gyakornoki helyeken történhetne. Ter-

mészetesen a cégek is beleszólhatnak a
képzésbe, hogy mire oktassuk a diákokat. Közös integrációs folyamat során
próbáljuk kialakítani a kedvezõbb képzési struktúrát.
Dr. Magoss Endre dékánhelyettes
(NYME): – Célunk, hogy a felsõoktatás
az ipari igényeket szolgálja. Elõtanulmányok készülnek ezekrõl az igényekrõl,
ennek egy része természetesen a mûszaki képzésekre irányul. A régióban mi felmérjük ezeket az igényeket, melyek nem
csak az alapképzésre vonatkoznak, hanem az úgynevezett képzõk képzésére is.
Vagyis a szakképzésben részt vevõ kollégáknak a továbbképzésérõl, illetve felkészítésérõl van szó, a duális képzésben
való helytállásról. Elindítottuk mi is ezt
úttörõ jelleggel, a második évfolyamon
22 fõvel és 11 cég részvételével. A kapcsolatunk a kölcsönös elõnyökön alapszik. A képzés sikeres, és az a célunk,
hogy egy olyan mintát alakítsunk ki,
amely a remélhetõleg hamarosan megjelenõ törvényi szabályozásnak is megfelel. Ezenkívül nagyon szeretnénk foglalkozni egy új igénnyel, a logisztikával. Hamarosan szeretnénk logisztikai mérnököket képezni… A szakképzésnek kettõs
célja van: azokat a kollégákat kellene felkészíteni a duális képzésre, akik az ipari
cég részérõl részt vennének az oktatásban. Másrészt, azokat a hallgatókat, akik
lemorzsolódnak a felsõoktatásból, valamilyen szinten bent szeretnénk tartani
õket a rendszerben. Ha nem is felsõfokú,
de felsõoktatási szakképzésnek megfelelõ diplomát szerezhetnének. A lényeg,
hogy összhangban legyen a mûszaki
képzés az ipari vállalatok igényeivel.
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Közérdekû

ISMÉT ARANYKAPU

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

 November 30-án nyit az idén a Dísz téren az Aranykapu, mely
vásárlási lehetõséget és ünnepi programokat kínál immár 32. alkalommal Zalaegerszegen. Az elsõ adventi gyertyát a nevezett
napon, a hagyományoknak megfelelõen a Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesülete képviselõi gyújtják meg.
– B. K. –
Az idén bár a szokásosnál kevesebb árus jelentkezett, mégis
lesz választék és újdonságok is a
kínálatban, tájékoztatott Tóthné
Prenner Beáta, a szervezõ
KISOSZ Zala megyei elnöke. Az
újdonságok között kézmûvestermékeket találhatunk, úgy mint
kézzel készített ezüst ékszereket,
illetve szintén kézmûves magyar
csokoládét. A finomságok között
pedig a megszokott ízek és a hozzájuk tartozó illatok palettáját sült
gesztenye fogja gazdagítani. Az
önkormányzati sátorban keramikus-, fazekas- és mézes termékek
várják az igényes ajándékozókat.
A négy hétig tartó hangulatos
belvárosi vásár programjainak sorát november 30-án a Kis-Hétrét
együttes gyerekmûsora nyitja. A
legnépesebb fellépõgárdával pedig december 13-án, pénteken le-

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

MÉZFESZTIVÁL, LOVAGREND-TALÁLKOZÓ

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

 Új helyszínen és elsõ ízben szakmai kiállítással és vásárral bõvítve várja a vásárlókat és a méhészeket a 10. Kárpát-medencei Mézfesztivál. A program keretében nyolcadszorra találkoznak Nagy-Magyarország mézlovagrendjei is. A cél most is, akárcsak korábban, a
gyógyhatású, természetesen édes nedû népszerûsítése.
– B. K. –

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

NAGYKERESKEDÉS
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!

het számolni, amikoris több száz
zalaegerszegi óvodás csoport
váltja egymást a színpadon. Nem
marad távol a Mikulás sem, akivel
a szerencsések december 5–6-án
találkozhatnak. Az Énekmondó
együttes két mûsorral is szerepel,
és az Apáczai-gimnázium vendégeiként segesvári magyar gimnazisták is színpadra állnak néptánccal. De lehet tapsolni majd egy forró tea vagy bor társaságában többek között a Canterina Kamarakórusnak, a Liszt-iskola Régi Diákok
kórusának, a Pálóczi AMI énekeseinek és ütõseinek, valamint a
város legfiatalabb zenekarának, a
Kakaónak.
A rendezvényt beharangozó
sajtótájékoztatón elhangzott, jövõre átépül a Dísz tér, ami változást
hozhat az Aranykapu életében is,
de szeretnék ezt a hagyományos
programot folytatni, mivel sok embert vonz a belvárosba.

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

A program szervezõje, a
megalakulásának 20. évfordulóját ünneplõ Söjtör és Térsége
Méhészeinek Egyesülete, valamint a hozzájuk kapcsolódó
Ambrózia Mézlovagrend. Az
egyesület elnöke, Jordán Ferenc
elmondta, kinõtte a rendezvény
a korábbi helyszín nyújtotta kereteket, így idén az Arany Bárány Szálloda lesz a program
házigazdája, november 29-tõl
december 1-ig. Újdonság, hogy
az udvaron felállított sátorban
szakmai kiállítás és vásár várja
a méhészeket, a vásárlókat pedig a szokásoknak megfelelõen
számtalan fajtaméz.
A háromnapos rendezvény
látványos részének ígérkezik
november 30-án, a Kárpát-medencei 9 mézlovagrend felvonulása a Kossuth utcában, áldáskérés a mézre, a méhek és a
méhészek munkájára, a Mária
Magdolna-templomban tartandó
mézszentelõ misén, mondta Né-

meth Zsolt, az országban másodikként alakult Ambrózia Mézlovagrend nagymestere.
A fesztivál egészével népszerûsíteni kívánják a mézfogyasztást, melynek mértékével Magyarország lakossága nem jár
az élen.
Zalavári Ferenc, a szervezõ
egyesület elnökségi tagja megjegyezte, nemcsak a mézfogyasztás kevés, de a méhek
száma is. Életüknek nem kedvez
a komplex vegyszerhasználat, illetve az olyan idõjárás, mely az
idei évet jellemzi. Erre is fel kell
készülni a méhészeknek, s bár
most már kötelezõ a képzésen
való részvétel, ezt a szakmát
csupán iskolapadban nem lehet
elsajátítani. Ezért is jó a szakmai
találkozó, egyedülálló módon ez
az egyetlen gazdasági terület,
ahol a konkurencia képzése
mindenki saját érdeke.
A szervezõk az érdeklõdõ
családokra gondolva, gyerekek
számára kézmûves-mézes elfoglaltságokkal is készülnek.

KÖNYVBEMUTATÓ
A GUNS N'ROSES
– PISZTOLYTÁSKA ÉS

ÉS

ÉN

RÓZSAPATRON

Szerzõ:
Takács Vilmos „Vilkó”
Helyszín: Grabowsky Café (Kosztolányi út 47.)
Idõpont: 2013. november 29. 19 óra

A zalaegerszegi szerzõ a Hollywood Rose gitárosa,
aki akusztikus esttel egybekötve mutatja be könyvét,
és a legendás Guns N'Roses zenekar pályafutását.

A RENDEZVÉNY INGYENES.
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Kultúra

ELVESZETT POLGÁRMESTEREK NYOMÁBAN
GYIMESI ENDRE AZ ELÕDÖKET KUTATJA

 A polgármester elõdök munkásságát és életútját kutatja történészként dr. Gyimesi Endre országgyûlési képviselõ, aki maga is tizenhat éven keresztül vezette a várost. Mint lapunknak elmondta: egyelõre csak szabadidejében végez helytörténeti kutatásokat, ám tavasztól befejezi a közéleti pályát, s visszatér a levéltári munkáihoz.
– pánczélPetra –
A képviselõvel a Zala Megyei
Levéltárban találkoztunk, ahol
már egy ideje a századelõ zalaegerszegi polgármestereinek –
név szerint Várhidy Lajosnak,
Korbay Károlynak és Keresztury

zetõirõl szinte alig hallunk valamit” – meséli Gyimesi Endre.
Pedig a századelõ, egészen az
elsõ világháború kitöréséig izgalmas és szép idõszak volt, érdekes
tehát megfejteni, hogy miért pont
Várhidy és Korbay neve tûnt el a
történelem süllyesztõjében: vajon

Árvaszéki jegyzõ volt, s mindössze két éve élt a városban, mikor Botfy Lajos halála miatt pályázatot írtak ki a polgármesteri tisztségre. Bár fiatalsága sokakat nem
gyõzött meg, megnyerte a választást, igaz, csak a másodikat, mert
az elsõ eredménytelen volt.”
Várhidy 1907-ig vezette a várost. Tettei alapján akár Kovács
Károlyhoz hasonló ismertségnek
is örvendhetne. Õ alapította meg a
Városszépítõ Egyesületet, fasorokat ültetett, megoldotta az utcák
szintezését, lejtezését, és próbálta
a századelõ kívánalmainak megfelelõen modernizálni Zalaegerszeget. Tizenhat utca kapott új el-

nevezést nemzeti nagyjainkról,
Várhidy ugyanis élen járt abban,
hogy történeti eseményekrõl vagy
személyekrõl nevezzenek el utakat. Az õ ideje alatt került felavatásra a zsinagóga, ekkor történt a
város villamosításának jó része –
ami miatt sokan támadták is –,
megépült továbbá az evangélikus
templom. Rendszerezte a város
levéltárát, és sor került az elsõ várostörténeti munka megírására is.
Kiemelkedõ és példaértékû,
hogy az országban elõször õ kezdeményezte a rendezett tanácsú
városok konferenciáját. Felismerte, hogy a közös fellépés nagy erõt
jelenthet az országos politika te-

SÁRKÁNYÖLÕ VITÉZEK
INTERAKTÍV MESE A GRIFFBEN

Józsefnek – pályafutását kutatja.
Utóbbiról még viszonylag többet
tud a közvélemény, hiszen
Keresztury Dezsõ édesapjáról
van szó, ám Várhidyról és
Korbayról szinte semmit sem õriz
a köztudat. „Míg a 19. század végérõl két neves polgármesternek,
Kovács Károlynak és Botfy Lajosnak is õrizzük emlékét, és sok
mindent kötünk a ’20-as ’30-as
években tevékenykedõ Czobor
Mátyás alakjához is, addig a kettõ között eltelt idõszak városve-

igazságtalanul vagy jogosan estek
ki a „rostán". A történész egyelõre
Várhidy Lajos életútjával foglalkozott bõvebben, bár Korbayról is
sok adatot talált.
„Érdekes dolgok derültek ki a
munka során” – folytatja. „Várhidy
például 1900-ban, mindössze 29
évesen lett polgármester. Ismereteim szerint a rendszerváltozásig
nem is akadt nálánál fiatalabb városvezetõ az országban. Budapestrõl került Zalaegerszegre, de
anyai ágon voltak zalai gyökerei is.

(Folytatás az 1. oldalról.)
És abban az egyben is erõsen
fájt egy fog. Ha pedig valakinek kihúzzuk a méregfogát, azzal ártalmatlanná is tesszük.
A Griff Bábszínház nemcsak izgalmas, hanem nagyon átélhetõ
és szórakoztató mesét kerekített a
Sárkányölõ Krisztián kalandjaiból.
A gyerek szereplõ animálására, terelgetésére persze játékmesterekre is szükség volt. Balázs Nóra és
Báthory Gábor bábszínészek egyrészt folyamatos kapcsolatot tartottak fenn a lelkes közönséggel,
másrészt a cselekmény fonalának
megfelelõen irányították a „sár-

ÖSZTÖNDÍJ FISCHER GYÖRGY EMLÉKÉRE
– JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR A BÁTHORY UTCÁBAN
– FÕVÉDNÖK: BEREMÉNYI GÉZA – TÁRLATVEZETÕ: SZÁLINGER BALÁZS
 Egy évvel ezelõtt hunyt el Fischer György szobrászmûvész.
Családtagjai sokat gondolkodtak azon, hogyan tudnák szellemi
örökségét méltó módon megõrizni, és életben tartani. Nemrégiben
úgy határoztak, hogy egy képzõmûvészeti ösztöndíjat hoznak létre tehetséges fiatalok támogatására, annál is inkább, mert a képzõmûvész-tanár mûhelyébõl nagyon sok ifjú alkotó indult útnak.

Fischer György egykori, Báthory
utcai mûtermében. A vásárra olyan
képzõmûvészek ajánlották fel mûveiket, akik baráti, vagy mester és
tanítványa viszonyban voltak a
szobrásszal. (Bár e kettõ általában
egybe is esett.) November 30-án
– pet –
Tóth Norbert mûvésztanár, a 17 órától mindenkit szeretettel várszobrászmûvész egykori kollégája, nak a páterdombi házba, ahol meg
Fischer György örökösei a za- az egyesület tagja elmondta: még lehet vásárolni az adott mûveket. A
laegerszegi ZaZeE Kulturális idén decemberben szeretnék meg- bevételt a képzõmûvészek az öszEgyesületet keresték meg az ösz- hirdetni a pályázatot, melyre nem- töndíj javára ajánlják majd fel. A
töndíj ötletével, a civil szervezet csak Zalaegerszegrõl, hanem az vevõk között kisorsolásra kerül
pedig vállalta, hogy
Fischer György: Diana a
az egyesület keretein
fürdõben címû szobra. Az
belül létrehozza a fiaesten Szálinger Balázs költalok támogatására
tõ tart szubjektív tárlatveszánt pénzalapot. A
zetést, a védnökséget perészletekrõl a Fischer
dig Bereményi Géza vállalcsalád egykori – már
ta. A kiállítás katalógusa
évek óta üresen álló
már
letölthetõ
a
– páterdombi mûtewww.zazee.hu/fischer olremlakásában tartotdalról.
tak sajtótájékoztatót.
Németh Klára képzõmûWettstein Tamás,
vész, a szobrász volt felea ZaZeE elnöke elsége hozzátette: 1982-ben
mondta: a most létrekerültek Zalaegerszegre.
jött képzõmûvészeti
Fischer György a Baki Álösztöndíj célja, hogy
talános Iskolában kezdett
szakmában tartson
tanítani. Már akkor számos
olyan tehetséges fia- Mûvésztábor Fischer György mûtermében 2008-ban. tehetséges diák csatlakotalokat, akik már lezott hozzá. A mûhelyébe
érettségiztek, de elsõre nem sike- egész megyébõl várják a tehetsé- járó fiatalok száma évrõl évre nõtt,
rült bekerülniük egyik mûvészeti ges, mûvészeti pályára készülõ fiata- sokan barátai lettek, és sokan elisfelsõoktatási intézménybe sem. lokat. A nyertes, vagy nyertesek mert mûvészekké is váltak. MûterAz évenként meghirdetésre kerülõ munkáiból pedig májusban az Ady- me nyitott ház volt, mindig szívepályázattal anyagi és szakmai tá- iskola galériájában kiállítás is nyílna. sen fogadta tanítványait, örömmel
mogatást szeretnének adni a diá- Az ösztöndíjra jelentkezõk munkáit és önzetlenül foglalkozott velük.
koknak. Az ösztöndíj alapját – egy szakmai zsûri bírálja majd el, és Az ösztöndíj létrehozása épp ezért
mellyel minden évben egy, maxi- õk tesznek javaslatot a nyertesekre nemcsak az anyagi lehetõségek
mum öt fiatalt segítenének – egy is.
miatt fontos, hanem a szellemi
november 30-án megrendezésre
Hogy minél több fiatalt támogat- örökség ápolása és a támogató,
kerülõ jótékonysági kiállítással és ni tudjanak, egy jótékonysági kiállí- baráti hozzáállás életben tartása
vásárral kívánják összegyûjteni.
tást és vásárt is szerveznek miatt is nélkülözhetetlen.

rén. 1907-tõl aztán õ lett a titkára,
majd évtizedekig igazgatója a megyei jogú városok szövetségének,
így ismét Budapestre költözött.
Emellett társszerkesztõje, majd tulajdonosa lett a Városok Lapjának.
Utolsó Zalaegerszegen töltött
éveiben bõven akadt ellenfele is,
fõleg az 1905–1906-os alkotmányos válság idején. Még fegyelmit
is kapott, ám késõbb kiderült: jogtalanul. Ettõl függetlenül mégis
úgy döntött, elmegy a városból.
Talán ezek az incidensek is hozzájárultak ahhoz, hogy nevét nem
õrizte meg a történelem.
Egy rövid, pár hónapos átmenet után aztán Korbay Károly lett
a polgármester 1908 januárjában,
aki ügyvédként szintén Budapesten kezdte pályáját. „Õ is kísérletet tett arra, hogy Zalaegerszeg kitörjön a kisvárosi életformából;
több modernizációs intézkedése
és újító javaslata is volt. Aktív volt
ekkor a civil élet és a mecenatúra
is a városban, hiszen sok jó nevû
és jómódú ügyvéd élt itt. Persze
nagy szenzációk nem történtek,

és az igazsághoz hozzátartozik,
hogy Kanizsa, valamint Szombathely sokkal jelentõsebb városok
voltak a régióban. Az elsõ világháború pedig végleg megakasztotta
a modernizációs kísérleteket." A
kutató szerint Korbay nem is
emiatt nem került fel a nevezetes
polgármesterek listájára, hanem
azért, mert mindvégig kemény ellenfele volt Mindszenty József
plébánosnak, aki az egyik legfõbb
politikai erõ volt a városban.
Korbay – vitáktól és személyeskedésektõl hangos – 1915-ös távozása után pedig valószínûleg nevét nem nagyon népszerûsítették
a helyi közéletben.
Gyimesi Endre a kutatómunkával kapcsolatban elmondta azt is,
hogy most önzetlenül, minden elkötelezettség nélkül, hobbiból végzi ezt a feladatot. Azzal a korszakkal foglalkozik, ami mindig is közel
állt a szívéhez. Tavasztól viszont
hivatalosan is szeretne visszatérni
a levéltári munkához, mert ahogy
fogalmazott: vissza kíván térni a
gyökereihez.

kányölõ” lovag minden lépését. Ez
nyilván nem egyszerû, hiszen
spontán játékról van szó, ráadásul
minden gyerek elõadásról elõadásra más. Közben pedig a játékmesterek szereplõkké is válnak.
Király, királylány, banya, virág… itt

mindenki mindenné alakulhat, ha
a történet úgy kívánja. Élõ játék és
varázslat egyszerre van jelen a
színpadon.
Az elõadás pedig jó példa arra
is, hogy nem kell mindig drága és
nagy díszlet, vagy rengeteg báb
egy jó és pörgõs elõadáshoz. Bõven elég egy nagy láda, néhány
kellék és egy-két jópofa figura. A
többit meg bízzuk a fantáziára.

KULToUR-Vidék
www.
kultourvidek.blogspot.hu
Pánczél Petra blogja
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Városháza

ZALAEGERSZEGÉRT-DÍJASOKRÓL DÖNTÖTTEK

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI
KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA
ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5.

KÖZGYÛLÉS: NEM EMELNEK DÍJAKAT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Gyutai Csaba elmondta: a közgyûlésen az Ökováros program
eddigi eredményeit is áttekintették,
illetve meghatározták a jövõ feladatait. A továbbiakban fejleszteni
kívánják a környezetkímélõ tömegközlekedést, valamint a geotermális közmûrendszert. A tervek között

ÖRÖM KÖR

szerepel egy geotermáliával fûtött
északi ipari park, valamint passzív
lakópark kiépítése is.
Döntöttek a lakásalap jövõ évi
felhasználásáról is: 64 millió forintot szánnak városrehabilitációra,
30 milliót bérlakás-felújításra, 20
millió forintot pedig az elsõ lakáshoz jutók támogatására.

TARKA LEPKE KIS MESE…
Vers- és prózamondó verseny
november 30. 9 óra
FOLTBÛVÖLÕK SZAKMAI NAPJA
november 30. 14.30 óra FOLTBÛVÖLÕK ADVENTI KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
november 30. 15 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Asztaldíszek, koszorú….
december 4. 17 óra
KERTVÁROSI MIKULÁS
december 11. 14 óra
KARÁCSONYFADÍSZÍTÕ VERSENY
Általános iskolás csapatoknak
december 11. 15 óra
KARÁCSONYI SÜTEMÉNY?
Házi szaloncukor és sütemények készítése
december 11. 18 óra
ADVENTI KONCERT
Ünnepi mûsor
december 18. 16.30 óra KARÁCSONYI AJÁNDÉKTÁRGY KÉSZÍTÉSE
FOLTON-FOLT TECHNIKÁVAL
Kézmûvesmûhely felnõtteknek
december 19. 18 óra
JÉZUS KRISZTUS KORA ÉS A PÁRTUS
BIRODALOM
SZÁNTAI LAJOS elõadása
december 20. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Díszek, díszdobozok...

VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban december 2-án (hétfõn)
17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
„Bóbita” címmel mozgásos, mondókás foglalkozáson vehetnek
részt a 0–2 évesek szüleikkel Horváth-Rashed Piroska gyógytornász kismamával.
A nagyobbacskákat mesekuckó és játszóház várja, a mesékkel
természetesen már a karácsonyra lehet hangolódni. Angyalkákat
és karácsonyi képeslapokat készíthetnek a gyerekek Simonné
Kozma Aliz és Domján Károlyné óvónõkkel.
„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”

TÁJÉKOZTATÓ

BRINGÁZZ A MUNKÁBA!

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
Tájékoztatjuk a 2013. november elsején rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványok
kézbesítését a Magyar Posta november utolsó hetében végzi.

Ha az utalvány kézbesítése meghiúsul, azt a posta megküldi a
polgármesteri hivatalnak. A Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) a jogosult azt átveheti.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szociális és Igazgatási Osztály

PÁLYÁZATI

PROGRAM

november 27. 14 óra

Az elfogadóhelyek listája településenkénti bontásban a
www.erzsebetutalvany.hu honlapon megtekinthetõ. Az üzletekbe az
utalványnak – általában a pénztárnál elhelyezett – logója jelzi a beválthatóságot.
Kérjük, hogy az utalvány széleinek elválasztása a perforáció
mentén, a biztonsági fémszál megsértése nélkül történjen.

KAMPÁNY A ZÖLD KÖZLEKEDÉSÉRT
 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az országos Magyar
Kerékpárosklub idén már hetedik alkalommal hirdette meg a
„Bringázz a munkába!” kampányt. A környezetvédelmet, egészséges életmódot és szemléletváltást hirdetõ megmozduláshoz
Zalaegerszeg is csatlakozott.
November 20-án reggel Balaicz
Zoltán alpolgármester fogadta a városháza elõtt a Zalaegerszegi Kerékpáros Sport Egyesület bringásait. Horváth Szabolcs elnök és az
egyesület tagjai a figyelemfelkeltéssel azt szeretnék elérni, hogy
minél többen használják közlekedésre is – és ne csak sportolásra –
kerékpárjukat.
Balaicz Zoltán hozzátette: a városban az elmúlt években bõvült a

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

AlapSzobaterület
szám
2
(m )

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen (Ft)

Ebergényi u. 16/1.
B. fsz. 1.

55

2

2 szoba, lakóelõtér, konyha, összfürdõszoba, WC
komfort

333

18.315

24.750

43.065

2

2 szoba, elõszoba, lakóösszelõtér, konyha, 2 kamra,
komfort
fürdõszoba-WC,

358

18.616

13.400

42.016

1,5

1,5 szoba, közlekedõ, konyösszha, étkezõ, kamra, lomkamkomfort
ra, fürdõszoba, WC

358

18.258

22.950

41.208

2

2 szoba, szélfogó, elõtér,
komfort
konyha, fürdõszoba-WC

269

18.292

30.600

48.892

Köztársaság u. 81.
Fsz. 3.

52

Erdész u. 76.
Fsz. 1.

51

Ságodi u. 68.
Fsz. 2.

68

Alapterület

Várberki u. 13. kivett általános
Telek: 7.794 m2
Épület nettó: 769 m2
(Hrsz.: 14018)
iskola

IDÕPONT

Felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján kívánja bérbe adni 2014. január 1. napjától
határozott idõre, 10 éves idõtartamra az alábbi ingatlant:
Cím
Megnevezés
(Zalaegerszeg)

A JÓZSEF ATTILA

Az egy gyermeknek járó 5.800 Ft értékû utalvány 3x600 forint és
4x1000 forint értékû címletbõl áll.

PÁLYÁZATI

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. december 13. (péntek)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Induló havi
bérleti díj (Ft)
15.000 + áfa

A pályázaton kizárólag közcélú, közhasznú tevékenységet folytató szervezetek (különösen: önkormányzati intézmények, közalapítványok, alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek), egyházi jogi személyek vehetnek részt. A feltételeknek megfelelõ szervezetek együttesen is pályázhatnak, ebben az
esetben a pályázókat képviselõ szervezetet meg kell jelölni.
A pályázatokat „Hûvös-kastély” jeligével, zárt borítékban lehet
benyújtani.
Pályázatok beadásának határideje:
2013. december 9. (hétfõ) 11.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni, helyszíni megtekintésre
idõpontot egyeztetni a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Tervezési Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–212. iroda. Telefon: 92/502127, 92/502-129) lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

ami egy ekkora településen nem indokolt – vélik a civilek.
Kállai-Fekete Krisztián, a polgármesteri hivatal munkatársa jó példával jár elöl, hiszen családjával (négy
gyermek édesapja) minden reggel biciklivel indulnak útnak. A legkisebbeket utánfutóval viszi óvodába, melyet
ott is hagy. Így ha a felesége megy a

gyerekekért – aki szintén kerékpárral
közlekedik – õ is haza tudja vinni
õket. Mint meséli, egész életstratégiájukat úgy alakították ki, hogy minél
kevesebbszer kelljen autóba ülniük.
Biciklijére kilométerórát szerelt, ezért
tudja azt is, hogy három év alatt csak
a városban összesen 8000 kilométert ment… benzin nélkül!

kerékpárút-hálózat, és egy jótékonysági akciónak köszönhetõen
modern biciklitárolók kerültek kialakításra a belvárosban. A fõiskolán
elindult továbbá a Zöld Campus
program, mely szintén a környezettudatos közlekedést hirdeti.
Jól látszik, hogy az infrastruktúra-fejlesztés következtében egyre
többen kerékpároznak a városban,
ám még mindig nagyon sokan ülnek autóba rövid útszakaszokon is,

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata megbízásából a ZALA-DEPO Kft. õszi zöldhulladékgyûjtési akciót szervez Zalaegerszeg területén, amely a kéthetente történõ zöldhulladékgyûjtési szolgáltatás idõpontjaihoz igazodik,
így a városnak csak azon területein valósul
meg, ahol a rendszeres, kéthetente történõ
biohulladék-gyûjtés is megoldott.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel rendelkezõk, a jelen
felhívásban meghirdetett napon, az edény mellé kihelyezhetik a szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes
plusz zöldhulladékaikat.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel nem rendelkezõk, a jelen felhívásban meghirdetett napon reggel 7 óráig szintén
kihelyezhetik zöldhulladékaikat az úttest közelébe.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m
hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért
a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális
hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes biohulladékot veszi
át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákot a közszolgáltató a helyszínen hagyja.
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk ki, és
csak ekkor kerülnek térítésmentesen elszállításra.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehetõség van házi komposztálóedény igénylésére, érdeklõdni a Zala-Depo Kft.-nél lehet, továbbá a város területén
található kettõ hulladékudvarban folyamatosan 5–5 m3
mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:

Zalaegerszeg–Búslakpuszta:
Tel.: 30/491-4908
Nyitva tartás: kedd–péntek 7.00–15.00,
szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
Parki úti Hulladékudvar
(Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.:
30/239-4509
Nyitva tartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat
7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
GYÛJTÉSI NAPOK
December 2. hétfõ:
Páterdomb + Belváros keleti részébõl a Bocskai, Bethlen,
Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része
December 3. kedd:
Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy és a Mátyás király utca, ennek az utcának a konkrét gyûjtése késõbb lesz),
Csács (hegyi rész nélkül), Bozsok (hegyi rész nélkül)
December 16. hétfõ:
Belváros nyugati része (Rákóczi u. a Falumúzeum utcáig,
a Platán sor páratlan oldala, az Arany János utca és az általa határolt terület), Kaszaháza, Gólyadomb, Neszele,
Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona, Diófa,
Vasvári Pál és Hajnóczy utcák
December 17. kedd:
Zrínyi u. környéke (A Mátyás király és Alsójánkahegyi utcák, valamint a Bartók Béla, Szállítók és a Zrínyi u. által határolt terület) Pózva, Nekeresd, Belváros keleti része:
(Arany János utca és a tõle keletre fekvõ utcák, Göcseji útról északra és a Zala folyótól délre esõ terület, kivéve a
Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része, ezeket lásd december 2-án.)
A gyûjtõakcióval kapcsolatban felmerült kérdéseket a
92/598-940 és 598-942-es telefonszámon lehet feltenni.
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Sport

E
REDMÉNYES
ÕSZ
UTÁN
KIVÁLÓ ÉVET ZÁRTAK
AZ EGERSZEGI ÚSZÓKAT KÜLFÖLDÖN IS JEGYZIK

 A magyar úszók eredményeik alapján a világ élvonalába tartoznak, így a hazai mezõnyben is felértékelõdnek a sportág képviselõinek eredményei. Ebben a rangos mezõnyben évek óta
jobbnál, jobb teljesítményt nyújtanak az EuropTec Zalavíz ZÚK
úszói. Úgy, hogy Egerszeg nem rendelkezik 50 méteres fedett
uszodával.
Matyasovszky Dalma, az országos rövid pályás felnõtt bajnokságon szerepelt kiemelkedõen. A
mindössze 14 éves versenyzõ többek között 200 méteres háton
Egerszegi Krisztina 1988-ban felállított korosztályos rekordját adta
át a múltnak. Az sem semmi, hogy
Hosszú Katinka, a magyar nõi
úszás jelenlegi legnagyobb egyénisége tudta csak megelõzni. Nem
is maradt el a jutalom: edzõjével,
Horváth Csabával együtt Debrecenben edzõtáborozik.
Dalma edzõtábora már a rövid
pályás bajnokság elõtt biztos volt
– válaszolta érdeklõdésünkre Horváth Csaba. – Ez óriási lehetõség
számunkra. Dalma idén berobbant a magyar úszósport élvonalába. Nyáron az Ifjúsági Európai
Olimpián tette le névjegyét. Idén
még két versenyen indul. Rövidesen nyolc nemzet részvételével
Belgrádban rendeznek versenyt,
itt képviseli a magyar színeket.
Utána Szombathelyen versenyez,
itt jó lenne megúsznia az Eb-szintet, és utána nyugodtan készülhetnénk a kontinensviadalra. Dalma már birtokosa ezeknek a szinteknek, de egy szabályozás értelmében az idény végével törlik a
sportolók eredményeit. Így újból
teljesítenie kell a szintidõt. Az
idény az országos rövid pályás
bajnoksággal ért véget.
Téved azonban az, aki azt hiszi, hogy az egerszegi klub egyszemélyes. Az USA-ban tanul
ugyan, de hazatérve továbbra is
az EuropTec Zalavíz ZÚK-ban versenyez Szekeres Dorina. Nyáron
csak Hosszú Katinka elõzte meg,
ezért nem lehetett ott egy világversenyen. Eredményei alapján ott

lok nagy eséllyel pályáznak arra,
hogy a 2017-ben hazánkban megrendezésre kerülõ ifi vb-n, illetve a
2021-es felnõtt vb-n képviseljék a
magyar színeket.
– Nem félnek attól, hogy a tehetõsebb klubok, amelyek jobb kötalálható az elsõ 25-ben a világ- rülményekkel rendelkeznek, elcsáranglistán.
bítják az egerszegi tehetségeket?
– Két kiváló versenyzõnk mel– Az edzõ tud meg mindent
lett megvillantotta tudását a fiúknál utoljára – válaszolta kicsit vicce-

Büky Erdõs Norbert is – folytatta
Horváth Csaba. – Remélem, fejlõdése töretlen marad, és szép jövõ
vár rá. Az egyik legfiatalabb korosztályban, a delfineknél Bethlem
Dávid érte el figyelemre méltó sikereket. Dudar Kata az ifi ob-n
szerepelt eredményesen. Nagy
öröm számunkra, hogy 96 egyesület rangsorában idén az Europtec
Zalavíz ZÚK a 15. helyet foglalja
el, amely mindenképpen nagyszerû eredmény. Minden korosztályban – a serdülõktõl a felnõttekig –
adtunk versenyzõt a magyar válogatottba. Ez lehetõségeinkhez
mérten nagy sikernek számít.
Horváth Csaba elárulta, hogy a
Magyar Úszószövetség 7 régiót
hozott létre, amelyben a jövõ válogatott úszóit nevelik. A régiós válogatottba több egerszegi tehetség
is bekerült: Büky Erdõs Norbert,
Bethlem Dávid, Paksa Barnabás
és Gergye Ákos. Az említett fiata-

KK Neumarkt (olasz)–
ZTK FMVas 5:3 (3596-3569).
Diósdi TC–Tarr Sprint
Andráshida SC 0-2 ( 0-1)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Diósd.
Az õszi idényt a 2. helyen zárta
az egerszegi csapat.
Egerszegi KK–Kadarkút
30-28 (14-14).
Somogy–Zala megyei bajnokság, 10. forduló, nõi kézilabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
Az Egerszegi KK ezzel a gyõzelmével befejezte ez évi szereplését, és átvette a vezetést a bajnoki tabellán.

 Nyáron alakult meg a ZTE FC nõi labdarúgó-szakosztálya, a
csapatot a vezetés mindjárt az NB II-es bajnokságba nevezte,
ahol a Nyugati-csoportba nyertek besorolást. A lányok már az
elsõ évben merész terveket szõnek, szeretnének feljutni a legjobbak közé. A félidei bizonyítvány alapján reális esély mutatkozik, hogy a vágy valóssággá váljon, a ZTE második a tabellán.

– Elégedett vagyok a
csapat õszi teljesítményével – összegzett
Kostorják Zsolt, a csapat
edzõje. – A csapat tagjai
közül többen egyetemre,
fõiskolára járnak, mások
dolgoznak. Tanulás és
munka mellett teljesítettek kiválóan a lányok. A
második hely is – ahol az õszi
idény után végeztünk – osztályozót ér. Az elsõ helyezett Ferencváros U–19-es csapata ugyanakkor
nem juthat fel a legjobbak közé,
mivel elsõ csapata az élvonalban
szerepel. A harmadik helyezett
gyõriek lehetnek egyedül veszélyesek ránk. A többi csapat
messze leszakadva követi az elsõ
hármat.
– Tavasszal viszont Gyõrben
lesz a rangadó…
– Minden bizonnyal ott dõl el a
sen Horváth Csaba. Remélem,
Dalma és a többiek maradnak. sorsunk.
– Visszatérve az õszre, kik
Természetesen az idei eredményeinket igyekszünk forintosítani.
A MÚSZ idei teljesítményünk alap- ZALAEGERSZEGEN, KASZAján már támogatja klubunkat, fõleg HÁZI FENNSÍKON, Rózsavöledzõtáborokkal. Bizakodom, az gyi utcában, kertvárosi lakóönkormányzat támogatása is nö- övezetben 808 m2 nagyságú,
vekszik, és talán a szponzorok is víz, szennyvíz, villany, telefon
jobban figyelnek ránk.
közmûvekkel ellátott telek elA 2014-es évben sem akarják adó. Az utcában közvilágítás
lejjebb adni az EuropTec Zalavíz van, aszfaltozott út várhatóan
ZÚK-nál. Szekeres Dorinától re- ez évben elkészül.
mélik, hogy kijut a felnõtt Eb-re,
IRÁNYÁR 6.000.000 FT.
Matyasovszky Dalmától pedig siÉRDEKLÕDNI
06-30/348keres ifi Eb-s szereplést várnak,
1488-as telefonon lehet.
azaz döntõbe jutást és éremszerzést. Az itthoni versenyen szereplõktõl a korosztályos országos bajnokságokon várnak minél több érmet. Bizakodnak a klubnál, hogy
az utánpótlás-nevelés terén sem
lesz gond, a sikerek hatására egyre többen szeretnének versenyszerûen úszni.

BIZTATÓ EREDMÉNY
Zalakerámia ZTE–Alba Fehérvár
68-85 (19-23, 14-18, 17-25, 18-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–KSC Szekszárd 67-82
(20-17, 10-17, 22-20, 15-28)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Szigetszentmiklósi TK
Erima 4-2 (2-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
A játékosok példásan küzdöttek, és értékes 3 pontot szereztek
egy jó képességû együttes ellen.

MÁSODIK HELYEN A ZTE FC NÕI CSAPATA

Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb 8 közé jutásért, elsõ
találkozó. Bolzano.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének elsõ mérkõzésén, az NBC
Kupa-gyõztes olaszok otthonában
minimális különbségû vereséget
szenvedett a ZTK FMVas csapata. A
belsõ szettpontokban 13:11-re az
egerszegiek bizonyultak jobbnak.
Az eredmény mindenképpen reményteljes, jó esély mutatkozik arra, hogy a zalai csapat hazai pályán
kivívja a továbbjutást.

játszottak jól, okozott
valaki csalódást?
– A labdarúgás csapatjáték. Egyénileg nem
emelnék ki senkit, és
nem is marasztalnék el.
Mindenkinek akadt jobb
és gyengébb mérkõzése. A találkozókon szerencsére mindig akadt
3–4 játékos, aki jóval az átlag felett teljesített, és döntõ módon
hozzájárult a ZTE sikeréhez.
– A tervezett NB I-es szereplésre gondolva tovább erõsítik a
játékoskeretet?
– Elsõdleges célunk a csapat
együtt tartása, a legnagyobb erõsítés az lesz, ha együtt marad a
keret. Természetesen lehetnek érkezõ játékosok is.
– Egy patinás klub színeiben

szerepelnek. Milyen érzés a
ZTE-ben játszani?
– Nagyszerû. Jó körülmények
között dolgozhatunk a Városi
Sportcentrumban, a felszerelésünk
is kiváló. Az ideális körülményeket
a pályán szeretnénk meghálálni,
hogy mindig a gyõzelemre törünk,
és jó lenne feljutni az élvonalba.
– Tavasszal cél a feljutás, de
nem elég csak ehhez a bajnokságot megnyerni…
– Igaz. Amennyiben a Ferencváros végez az élen, s mi a másodikak leszünk, a már említett okok
miatt osztályozót játszhatunk a Keleti-csoport bajnokával az NB I-ért.
Hangsúlyozni szeretném, mi bajnokok akarunk lenni, azonban akkor
sincs minden veszve, ha elbukjuk
az osztályozót. Ugyanis egy újabb
lehetõség nyílhat számunkra, az
elõzõ párharc vesztese ugyanis
újabb osztályozót játszik az NB I 7.
helyén végzett csapattal. Mi azonban szeretnénk az elsõ körben kiharcolni a feljutást. A téli felkészülés során azon dolgozunk, hogy álmunk tavasszal valósággá váljon.

BIRKÓZÓÉRMEK A DIÁKOLIMPIÁRÓL
 Cegléden rendezték meg a kötöttfogású birkózók országos
diákolimpiai döntõjét, amelyen a Zalaegerszegi Birkózó SE
fiataljai iskoláik színeiben indultak.
A diák I. korcsoportban, a 35 kilósok mezõnyében Németh
Zsuppányi Patrik (Dózsa-iskola) egészen a döntõig menetelt, ott
kapott ki, végül ezüstérmet szerzett. A serdülõknél 69 kilóban Fitos Gergõ (Ganz SZKI) szintén az aranyéremért mérkõzhetett, a fináléban azonban ö is kikapott, és a második helyen végzett. A 76
kilósok versenyében Paucsa Marcell jó versenyzéssel bronzérmet
szerzett.
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Zsemlye Csaba parapszichológus:
Minden betegség egy közös eredõre vezethetõ viszsza, a tudati és lelki diszharmóniára.
Egész életünk apró mozaikokból áll össze...
Minden része fontos, ezért képesnek kell lennünk
arra, hogy rendezzük problémáinkat, megszabaduljunk betegségeinktõl, harmóniát lelve újra önmagunkkal, hogy egészségesebb és boldogabb életet tudjunk élni.

HOZZA TESTÉT-LELKÉT EGYENSÚLYBA
PARAPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREIVEL AGYTRÉNERES TERÁPIÁVAL!
Segít a stressz és belsõ feszültségek, a lelki problémák, önbizalomhiány,
pánikbetegség, pánikrohamok leküzdésében. Hozzájárul a gyakorlás nélküli
meditációs élményekhez. Wellness: pihenés az agynak, üdítõleg és frissítõleg hat
a tudatra a nehéz hétköznapok sodrában.
Az agytréner készülék lehetõséget nyújt az ALÁBBI PROBLÉMÁK megoldásában:

Energia pótlása
Döntésképtelenség korrekciója
z Felnõtt- és gyermekkori tanulási
problémák feloldása: dyslexia,
dyskalkulia
z Hyperaktivitás, figyelemzavar,
memória- és koncentrációs problémák, vizsgadrukk feloldása

Szorongás és önbizalomhiány oldása
Káros stressz megszüntetése
z Sportteljesítmények növelése
z Alvási és elalvási zavarok oldása
z Szexuális diszfunkciók kiküszöbölése
z Belsõ harmónia helyreállítása
z Felnõttkori, szerzett cukorbetegség
megszüntetése

z

z

z

z

Zsemlye Csaba nemzetközi diplomás parapszichológus, szellemgyógyász fogad
mindenkit, aki testi-lelki problémában szenved. A fent említett betegségekbõl való
csodálatos gyógyulásokról esettanulmányokat is olvashatnak az interneten, valamint saját honlapján:

www.zalaigyogyito.hu
Telefonon is érdeklõdhetnek: 36-20/925-83-04

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452
VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.
MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS PAPÍR
FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,
LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-PALACKOT
KUPAKKAL, ÜVEGET, HÁZTARTÁSI FLAKONT,
HASZNÁLT ÉTOLAJAT, TETRA PAKOT.
KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.
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