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XXI. évfolyam, 40. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. december 10.

A TÉT NEM KICSI
FÓRUM FIATAL VÁLLALKOZÓKKAL

 A Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal (amely 41 szervezettel és
közel 70 taggal rendelkezik) fiatal vállalkozóknak szervezett találkozót a városházán. Mint Bognár Ákos, a szervezet elnöke köszöntõjében mondta: céljuk, hogy a városban mûködõ, fiatalokkal foglalkozó szervezeteket összefogják, fórumaikon lehetõséget biztosítsanak egymás megismerésére, közös gondolkodásra.
A múlt heti találkozón Vigh
László országgyûlési képviselõ a
kis- és középvállalkozások fontosságáról szólt és a fiatalok szerepérõl, aktivitásuk fontosságáról. Biztatta a jelenlévõket, legyenek
kreatívak, tanuljanak, dolgozza-

 A Kvártélyház udvarán hivatalosan is megnyílt az Adventi
Udvar. Karácsonyig délutánonként, szombaton pedig délelõtt
várják a vásárlókat, illetve a közönséget, hiszen mindennap
más-más óvodás csoport lép színpadra egy-egy ünnepi mûsorral. A nyitóünnepségen Vigh László országgyûlési képviselõ és Gyutai Csaba polgármester köszöntötte az egybegyûlteket.
Elhangzott: három évvel ezelõtt azzal a céllal született meg
az Adventi Udvar gondolata, hogy a várakozás ideje alatt a város impozáns belsõ tere is ünneplõbe öltözzön, és találkozási
ponttá váljon. Szívvel-lélekkel, jó szándékkal készített ajándékokat lehet itt vásárolni, ami mind kézmûvestermék. Az elképzelés ugyanis az, hogy a tehetség, a tudás és szorgalom határozza meg a kínálatot, ne a mûanyag termékek sokasága – fogalmazott a polgármester.

nak, hiszen a tét nem kicsi: „hogyan lesz a jelen városából a jövõ
városa?” – fogalmazott.
Ezt követõen a fiatalok az Elsõ
Egerszegi Hitel Zrt. kínálta lehetõségekkel, a hitelezés folyamatával
ismerkedtek meg.

A cég képviseletében Elekes
Zsuzsanna elmondta: eddig már
több mint hatvan vállalkozást kerestek meg, és tájékoztatták õket
arról, hogy jelenleg, beruházási és
forgóeszköz mikrohitel felvételére
van mód, az Új Széchenyi Program keretében. A hitel összege
maximum 50 millió forint lehet, a
futamidõ pedig 120 illetve 36 hónap. A kamat 3,7–6.5 százalék között van, míg az elvárt önerõ a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10 százaléka.

Vida Péter, a Viapan-Group
és a Meló-Diák DÉL Iskolaszövetkezet elnöke az emberközpontú szervezetfejlesztésrõl beszélt a fiataloknak, majd kötetlen
beszélgetéssel ért véget a fórum.
A fiatalok elsõsorban a hitelintézet tevékenységérõl érdeklõdtek
részletesebben, majd elhangzott,
a kerekasztalt bõvíteni kellene a
vezetõ állásban lévõ fiatalokkal,
akik tapasztalataikról is be tudnának számolni.
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Városháza

ÚJ BURKOLAT ÉS JELZÕLÁMPARENDSZER

PÁLYÁZATI

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

KÉSZ A STADION ÚTI CSOMÓPONT, ÚJ JÁRDA A PÓZVAI KÓRHÁZHOZ
 Határidõre elkészült a Stadion utca útburkolatának és a Balatoni úti keresztezõdés jelzõlámparendszerének felújítása. Mint arról
már korábban beszámoltunk, a Balatoni út–Stadion utca–autóbusz-pályaudvar útcsatlakozása közötti területen mintegy 60 méter hosszan zajlottak útfelújítási munkák az elmúlt hetekben. A lakók kezdeményezésére indult el a rekonstrukció, melyet az önkormányzat finanszírozott.

miatt, ami már a gyalogosok áthaladását is nehezítette.
***
A Deák Ferenc Új Városépítõ
Programból finanszírozott, 9,5
millió forintos beruházásban elkészült és hivatalosan is átadták a
pózvai külsõ kórház fõbejárata és

A közel 8 millió forintos beruházást az indokolta, hogy a meglévõ
aszfaltburkolat a sûrû autóbuszforgalom miatt elhasználódott; töredezetté, kátyússá vált – mondta
a felújított szakasz ünnepélyes átadásán Gyutai Csaba polgármester. A munka során kiderült, hogy
az ivóvízvezeték szivárog, emiatt

HIRDETMÉNY

A ZALAEGERSZEG,

KOSSUTH U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér
Havi lakbér (Ft)
fokozat
(Ft/m2/hó)

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/1.

39

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

192

7.488

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2014. január 3. (péntek)
További részletek: www.zalaegerszeg.hu

A HELYI IPARÛZÉSI ADÓ FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG
BEVALLÁSÁRÓL ÉS FIZETÉSÉRÕL

Megújult a keresztezõdés jelzõlámparendszere is. A mágneses
és videodetektoros irányítással
ezután a forgalom vezérli majd a
jelzést, és nem pedig fordítva.
Balaicz Zoltán, a térség önkormányzati képviselõje köszönetét
fejezte ki az iránt, hogy határidõre
elkészült a munka. Örül a rekonstrukciónak, hiszen – mint mondta –
nagyon sok panasz érkezett az itt
lakóktól a kátyús, vizes útburkolat
az útburkolat teljes szélességében
ki kellett váltani a fõvezetéket. A
csomópontban átépítésre került a
burkolat a teljes pályaszerkezettel,
és térkõréteget is kapott az útszakasz. A szakemberek szerint ez a
burkolat jobban ellenáll majd az
autóbusz-forgalom kihívásainak.

MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
A SORON KÖVETKEZÕ
ELÕADÁSOKRA,
BESZÉLGETÉSEKRE:

HELYSZÍN: PÁTERDOMBI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Zalaegerszeg, Szegfû u. 18.)
2013. DECEMBER 11. 18.00 ÓRA
SZABÓ VILMOS ELÕADÁSA
2013. DECEMBER 18. 18.00 ÓRA
TÖRÖK ZOLTÁN ELÕADÁSA
AZ ESTEK TÉMÁJA:
MADÁCH IMRE: AZ

hátsó bejárata közötti új járdaszakaszt. Új csatorna és víznyelõ is
készült, több mint 500 méter szegély és tereprendezés. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón
Gyutai Csaba polgármester, dr.
Tóth László, a városrész önkormányzati képviselõje és dr. Csidei
Irén, a kórház fõigazgatója szólt a
részletekrõl, illetve mondtak köszönetet a már régóta várt beruházás megvalósításáért.

 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs
könyvvitelt vezetõ, belföldi illetõségû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben
az adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzési adó elõleget, az
adóévi várható éves fizetendõ adó összegére,
az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell
egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi
iparûzési adóelõleg-kiegészítés összegérõl az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a

tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie, és a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az
esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a
www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöltés összegét az önkormányzat 1174900815432704-03540000 számú helyi iparûzési adó
számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ÛRHAJÓS UTCAI SZÉKHELYÓVODÁBAN
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerinti
munkavégzés, valamint az óvoda pedagógiai programjában
rögzített nevelõmunkával összefüggõ feladatok ellátása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 6.
További részletek: www.zalaegerszeg.hu

EMBER TRAGÉDIÁJA

PÁTERDOMBI VÁROSRÉSZ
TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORÁNYZATA

TAPPANCS
BARKÁCSMÛHELY
DECEMBER 14-ÉN
SZOMBATON DÉLELÕTT
A

DEÁK FERENC MEGYEI
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
10 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

ÉS

VÁRJUK
A KÉZMÛVESKEDNI VÁGYÓ
GYEREKEKET ÉS SZÜLEIKET.

A decemberi program a karácsonyi készülõdés jegyében
zajlik. Zsirainé Kulcsár Mária
lesz a vendég, aki mézeskalács díszek készítésével, papírcsillag dekorációval és cserépangyalkák elkészítésével
várja a kedves érdeklõdõket.

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+PR

MINDSZENTY ÁLMA VALÓRA VÁLT TITKOS ÉS KARITATÍV MIKULÁSOK
NEOBAROKK DÍSZÍTÕFESTÉST KAPOTT A FERENCES TEMPLOM

 Adja az Isten, hogy a megújult templom vasárnapról vasárnapra mindenki számára egy teljes otthonná váljon, ahová a hívõk
szívesen jönnek, hogy Isten igéjét meghallgatva, lélekben és szeretetben megerõsödve tudjanak visszatérni családjukhoz és
munkájukhoz – fogalmazott dr. Veres András megyés püspök a
zalaegerszegi Jézus Szíve ferences plébániatemplom belsõ restaurálását méltató püspöki szentmisén advent második vasárnapján, a Szeplõtelen Fogantatás ünnepén.
– AL –

lékhelyének a lelki örömök helyévé
kell válnia”.
A püspökatya szentbeszédében
A templom történetével kapcsoKeresztelõ Szent János életének latban az is elhangzott, az állam
idõszerû üzenetérõl szólt: – Õ tuda- 1950 nyarán feloszlatta a szerzetosan nem a falvakban és a városokban hirdette Isten igéjét, hanem
kiment a pusztába, ahová az emberek követték, hogy meghallgassák.
Manapság sokat beszélünk az új
evangelizáció szükségességérõl,
mikéntjérõl, mit kellene tenni ahhoz,
hogy minél több emberhez eljusson
Jézus Krisztus evangéliuma. Ennek
során nem szabad megfeledkeznünk Keresztelõ Szent János máig
mutató példájáról, aki egyértelmûvé
tette kortársai számára, hogy bûnbánatot kell tartaniuk, meg kell újítaniuk életüket, mégpedig tartósan és
nem ideig-óráig. Üzenete a ma embere számára az is, hogy hitünket tesrendeket Magyarországon, így
osszuk meg másokkal, mindenek- a zalaegerszegi ferenceseknek is
elõtt azokkal, akiket a gondviselés el kellett hagyniuk kolostorukat. A
ránk bízott: házastársunkkal, gyer- templomot 1989. szeptember 15-én,
mekeinkkel és barátainkkal, hogy a kolostort a következõ év Jézus
Krisztus élõ tanúi lehessünk a világ- Szíve ünnepén kapta vissza a
ban, hangsúlyozta dr. Veres András. rend. Ekkor került Zalaegerszegre
Mindszenty József építtetõ Kovács Lajos Bánk atya, aki na1926. november 27-én az új temp- gyon sokat tett a templom és a kolom és kolostor megáldásakor a lostor teljes külsõ felújításáért.
következõket mondta: „Ez a temp- Ocsovai Grácián atya segítségélom és zárda egy magyar király tra- vel valósult meg a tetõcsere, a külgédiájának és egy szerencsétlen sõ díszkivilágítás és a jelenlegi
nemzet tragikus korszakának ide- belsõ restaurálás. Tarr György fesjén épült a lelki szomorúság emlé- tõmûvész, restaurátor a templom
kére. De a lelki szomorúságok em- neobarokk jellegének megfelelõen
 Újabb és újabb kihívások,
feladatok, amiknek mi nagyon
örülünk, mert hozzájárulnak a
cég fejlõdéséhez, elismertségünk növekedéséhez, ez jellemezte idei évünket is – fogalmaz tömören beszélgetésünk
elején Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft. ügyvezetõje. – Az új
mûszaki megoldásokkal gazdagabbak lettünk, leszünk, nõ
árbevételünk, hatékonyabban
mûködünk.
A száz százalékban magyar
tulajdonú cég még a válság éveiben is folyamatosan lépett elõre,
ha árbevétele rövid ideig stagnált
is, technológiáját, termékeit azonban folyamatosan fejlesztette, növelte mûszaki értékeit. Azóta a forgalmuk is folyamatosan emelkedik – s a nem kiugró mértékû, de
biztos alapokon nyugvó növekedés lehetõsége a realitás számukra. Idei árbevételük 2,7–2,8
milliárd forint körül alakul, ami egy
150 fõvel dolgozó, 10 ezer négyzetméter területû gyártócsarnokkal rendelkezõ cégtõl nem kis teljesítmény.
Nagy Zoltán elmondja, hogy

készítette el a díszítõfestést,
amely a gyönyörû belsõ teret teljessé teszi.
Tarr György megbízása teljesítése mellett kutatómunkát is végzett. Mindszenty József akkori plébános, késõbbi bíboros feltehetõleg azért festette fehére a falakat,
mert akkor igazi belsõ díszítésre a
gazdasági világválság hatása miatt
nem is gondolhatott. A templom
eredetileg az újonnan és önállóan
kialakítandó zalaegerszegi püspökség kéttornyú székesegyháza

lett volna, de ezt a tervet az ország
életét is befolyásoló politikai és
gazdasági körülmények nagymértékben
leredukálták.
Vendrõ
György apátplébános idejében világoszöldre festették át a fehér falakat, melyek kékesszürke színezetüket a ’80-as években nyerték
el. 2013-ban kapta meg a templom
falazata (immár meleg árnyalatú
színekkel) azt a díszítõ festést,
amit Mindszenty vélhetõleg megálmodott, hiszen az országban a legszebb neobarokk díszítõfestések
az 1920-as évek végén és ’30-as
években készültek.

KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYEK A VÁROS SZÁMOS INTÉZMÉNYÉBEN

 A decemberi ünnepek közül talán a Mikulás ad alkalmat manapság több közösségi élményre.
Többeket csábít az apró, titkos
ajándékok okozta „adni öröme”, s
teszik ezt valamilyen csapat
„zászlaja alatt”, a maguk összetartozását is erõsítve.
– b. k. –
Anyagilag
megvalósíthatóbb,
mint a boltban tülekedõs nagy bevásárlás, mely nem egyszer keserû
szájízt, kisebb-nagyobb konfliktusokat, valamilyen muszáj érzést hagy, s
a rettegést, vajon tetszik-e majd a fél
fizetést vivõ meglepetés? A Mikuláscsomagok ennél jóval kisebbek, akár
egészen jelképesek, szívbõl jövõbbek, sok bennük a báj, a mosoly, az
önzetlenség. Mintha az ajándékozás
öröme valódibb lenne. Zalaegerszegen e téren több eseményrõl is hírt
adhatunk, s valószínûleg a leírtaknál
még több rendezvény is volt.
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat felhívására több éve
válnak a város tanulói, az önkormányzathoz betérõk és civil szervezetek „titkos Mikulásokká”. Hetekig
tart a gyûjtés az oktatási intézményekben és az önkormányzat épületében. Az így összejött játékokat,
könyveket, ruhanemût, esetleg tartós élelmiszert aztán a ZVDÖK képviselõi juttatják el a rászorulóknak.
Az idén december 6-án Pózván, a
Zalaegerszegi Integrált Szociális Intézmény lakóit lepték meg mûsorral
és ajándékkal. Majd a Családok Átmeneti Otthonában jótékonykodtak,
s éltek át megható pillanatokat.
Fentõsné Belléncs Andrea ifjúsági
referens elmondta, az idén a szokottnál kicsit több ajándékot juttat-

hattak el a nehéz körülmények között élõknek a titkos jótevõknek köszönhetõen. Ismét élen járt a gyûjtésben az Eötvös-iskola diáksága. S
öröm volt látni, ahogy várták a „Mikulást” a megajándékozottak.
Szintén sikerült mosolyt csalni az
arcokra a zalaegerszegi megyei kórház gyerekosztályán járt Mikulásnak.
A zalaegerszegi, fõleg karitatív tevékenységérõl ismert Szent László
Diákkör felajánlásokból, gyûjtésbõl, a
tagok saját hozzájárulásából állított
össze egy nagy zsáknyi édességcsomagot hozzáillõ plüssjátékokkal. Betegség ide vagy oda, a gyerekektõl és a kórházi dolgozóktól is

„elvárta" a Mikulás a dalra vagy versre fakadást, s kedélyességével biztosan tett a kisebb-nagyobb páciensek
mielõbbi gyógyulásáért. A kórházban
persze nagy a jövés-menés, így néhány arra járó sem úszta meg a HoHo-Ho-val kísért kedvességet. S mivel szerencsére ezúttal több volt az
ajándék, mint a kórházban tartózkodó kisgyerek, az utolsó csomagok a
Dísz téren találtak gazdára, nem kis
meglepetést okozva.
S van még egy titkos hírünk. A
gyerekeket meglepõ nagyszakállúak
sorában ott volt a város elsõ embere
is, aki a Zrínyi-gimnázium énekkarosait látogatta meg.

MEGFELELNI AZ ÚJABB ÉS ÚJABB KIHÍVÁSOKNAK
ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN IS SIKERES A 3B HUNGÁRIA

idén is több érdekes feladatot sikerült megoldaniuk, újabb cégkapcsolatokat sikerült kiépíteniük,
s nagyobb volumenû munkákat
végeztek
Németországban,
Oroszországban, Norvégiában,
de szállítottak többek között
Szaúd-Arábiába, Törökországba

is. Az 1,3 millió eurós orosz projekt – amelynek keretében egy
papírgyári beruházáshoz kapcsolódó, finom kõlisztet elõállító gyár
anyagmozgató rendszerét kivitelezték – nem kis falat volt számukra, mint ahogyan a Rajnán létesített hajórakodó állomás, vagy
egy norvég kõfeldolgozó üzem

anyagmozgató rendszerének elkészítése sem.
– Örvendetes, hogy a gazdasági válság évei óta elõször nõtt
hazai megrendeléseink részaránya, mégpedig 10 százalékról
húszra, azaz mintegy megduplázódott – folytatja az ügyvezetõ. –
Két nagy magyarországi erõmû-beruházáshoz – a bakonyihoz
és a mátraihoz – szállítottunk berendezéseket.
Mint Nagy Zoltán szavaiból kiderül, jelenleg sem szûkölködnek
komoly felkészültséget igénylõ
feladatokban. Ezek közül a legnagyobb: egy 1,6 millió eurós
franciaországi
kõfeldolgozó
üzem feldolgozó, anyagmozgató
rendszerének kivitelezésére szóló megbízás. A tervezést már hó-

napokkal ezelõtt elkezdték, a
gyártás januárban kezdõdik. Aztán az Alföldön egy német cég
partnereként elektronikai hulladé-

kot feldolgozó üzem, Bulgáriában
több hulladékfeldolgozó üzem
anyagmozgató rendszerének elkészítését rendelték meg tõlük. S
ami szintén szót érdemel, egy
magyar erõmû komplett anyagmozgató és tárolórendszerét tervezik jelenleg, ami szintén számos újszerû megoldás alkalmazását jelenti számukra.
– Tavaly egy kutatásfejlesztési
pályázat keretében térben szabadon vezethetõ csõszállító szalagot fejlesztettünk ki, ami jelentõsen szélesíti lehetõségeinket –
mondja Nagy Zoltán. – Több
megkeresés, s egy konkrét érdeklõdés van rá egy hazai erõmûtõl,
s így remélhetõen hamarosan
megvalósul a referenciaberuházásunk. Emellett egy komoly
technológiai fejlesztésre készü-

lünk, olyan porfestési technikát
szeretnénk a jövõ év június 30-ig
üzembe helyezni, amelynek köszönhetõen 12 méter hosszú alkatrészeket, termékeket tudunk
felületkezelni.
Ennek a technológiának a bevezetése lényegesen csökkenti a
termékek átfutási idejét, s lehetõséget nyújt egy német céggel történõ kooperációs kapcsolat kiszélesítéséhez.
– Reálisan felmérve lehetõségeinket, jövõre is egy szerény
mértékû, de megalapozott árbevétel-emelkedéssel számolunk, s állunk elébe az újabb kihívásoknak.
Egyúttal minden partnerünknek áldott, békés karácsonyt és eredményes 2014-es évet kívánunk –
mondta végezetül Nagy Zoltán, a
3B Hungária Kft. ügyvezetõje.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

FELHÍVÁS
FISCHER

GYÖRGY KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

2013/2014
 A ZAZEE Kulturális Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47–51.
Adószám: 18969513-1-20) pályázatot hirdet Zala megyében élõ fiatal alkotók részére az Egyesület gondozásában mûködõ Fischer György Képzõmûvészeti Ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja:
A Fischer György Képzõmûvészeti Ösztöndíj célja, hogy segítse azoknak
a fiatal alkotóknak a pályán maradását, akik érettségi vizsga után tervezik,
hogy képzõ- vagy iparmûvészeti felsõoktatásban, illetve építésznek tanulnak
tovább, de középiskolai tanulmányaik befejezését követõen még nem tettek
sikeres felvételi vizsgát.
Az Egyesület a támogatással szeretné segíteni a tehetséges alkotók felvételi felkészülését és mûvészi fejlõdését, valamint szeretne kedvezõ feltételeket teremteni formanyelvében és tartalmában korszerû, színvonalas mûvek
létrehozására.
Pályázók köre:
Minden olyan, a pályázat benyújtásakor Zala megyei állandó lakcímmel
rendelkezõ fiatal pályázhat, aki középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, és vállalja, hogy 2014-ben valamely hazai vagy külföldi képzõ-, iparmûvészeti, vagy építész képzéssel foglalkozó felsõfokú intézmény felvételi
eljárásán részt vesz.
Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a mindenkori pályázati felhívás feltételeinek.
Az ösztöndíjban részesülõk száma:
Támogatási idõszakonként minimum 1, maximum 5 fõ.

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.

Az ösztöndíj összege és idõtartama:
Az ösztöndíj összege minden támogatási idõszakban 100.000 Ft/fõ
vissza nem térítendõ támogatás, amit az Egyesület a támogatási szerzõdés
aláírása után 14 napon belül, egy összegben utal a nyertes pályázó(k) által
megadott bankszámlaszám(ok)ra. Az elsõ támogatási idõszak: 2014. január
20–2014. július 31.
Az Egyesület az anyagi támogatáson felül, a támogatási idõszak végén beszámoló kamarakiállítást szervez a nyertes alkotónak a támogatási idõszakban készült munkáiból, illetve – igény esetén – a támogatási idõszakban folyamatos szakmai konzultációt biztosít rajztanárokkal és képzõmûvészekkel.
A ZAZEE Kulturális Egyesület a nyertes pályázóval/pályázókkal támogatási szerzõdést köt.

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 pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíjra a www.zazee.hu/fischerosztondij oldalon található pályázati
adatlap kitöltésével, csatolt nyilatkozatok elfogadásával, valamint a pályázó eddigi szakmai munkásságát reprezentáló, 5 db mû (3 évnél nem régebbi festmény,
rajz, szobor, installáció stb.) fotójával, és az ösztöndíj idõtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum 2000 karakteres leírásával (munkaterv) lehet pályázni.
A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be 2013. december 31.
24.00 óráig a www.zazee.hu/fischerosztondij oldalon található jelentkezési
lap kitöltésével, a nyilatkozatok elfogadásával, a munkaterv és a referenciafotók feltöltésével.
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidõ után nincsen mód.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel
meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, az adatlap és a nyilatkozat hiányos,
vagy a valóságnak nem megfelelõ adatokat tartalmaz, illetve ha határidõn túl
történik a benyújtása.
A pályázat elbírálása:
A pályázatot az ösztöndíj alapítóinak szakértõi zsûrije bírálja el.
A zsûri tagjai: Farkas Ferenc szobrászmûvész, Fischer Bence építész,
Fischer Judit festõmûvész, Frimmel Gyula grafikusmûvész, Mécs Miklós
intermédia-mûvész, Tóth Norbert képzõmûvész, Wettstein Tamás, a ZAZEE
elnöke.
A döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.
Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai elõélete, a portfólióban bemutatott mûvek kvalitása,
valamint a munkaterv eredetisége, átgondoltsága.

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.

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

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

Határidõk:
2013. december 6.: A pályázat kihirdetése
2013. december 31., 24.00: A pályázat beküldésének határideje
2014. január 3–10.: A pályázatok elbírálása
2014. január 10.: A nyertes pályázó(k) kihirdetése a www.zazee.hu weblapon
2014. január 10–20.: A támogatási szerzõdés(ek) megkötése
A ZAZEE Kulturális Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik megfelelõ számú és/vagy minõségû pályázat a pályázat beadási határidejének lejártáig, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és az eredménytelenség kihirdetését követõ két héten belül az ösztöndíjat a feltételek módosításával újra kiírja. Sikertelen második kiírás esetén
adott pályázati idõszakban nem ítéli oda az ösztöndíjat.
A pályázattal kapcsolatos további információ:
További információ a fischerosztondij@gmail.com e-mail címen, illetve a
+36-30/354-8737-es telefonszámon kérhetõ.

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

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

Köszönjük
minden résztvevõnek,
adományozónak, támogatónak,
vásárlónak és mûvésznek,
hogy hozzájárult a

Fischer György
Képzõmûvészeti
Ösztöndíj
létrehozásához!
A szervezõk

www.zazee.hu

Kultúra
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S
TELÁZSI
A
VMK
BAN
NEM KELL MINDIG LAST CHRISTMAS

KÉZMÛVESVÁSÁR, GASZTRONÓMIAI KÍNÁLATTAL

 A stelázsi egy polcos állvány, ahol általában a télire eltett finomságokat szokás tárolni. A német eredetû szó ma már kevéssé ismert és használatos, leginkább a falvakban élõ idõsebb korosztály nyelvén él még. Kicsit a szó köztudatban tartását is szolkarácsonyi zenék és a gyermekek- gálja a Keresztury VMK hétvégi rendezvénye, a december 13–15.
nek szóló dalocskák is ezeket utá- között megrendezésre kerülõ Egyedi Kézmûvestermékek Hetedik
nozzák. Attól pedig még egy jó Vására; és benne a Zalai Stelázsi.
gyermekversbõl sem lesz jó dal,
13-án 14 órakor nyitja meg kapuit.
hogy a popslágerek mintájára ké- – pet –
Szombaton 9–19 óráig, vasárnap
szül. Úgy érzi, hogy ezek fõleg az
Cserpes Attila ötletgazda, az pedig 9-tõl este 6-ig várják a váeladhatóság érdekben íródnak, az
igényesség, mûvészi érték sok- intézmény igazgatóhelyettese ér- sárlókat és a közönséget. Idén
deklõdésünkre elmondta: hetedik elõször ugyanis ingyenes kulturászor szóba se kerül.
Azért Bozi is talál magának éve szerveznek a karácsonyi ké- lis programokkal és gasztronómiai
kedvére valót. Mint mondja – biz- szülõdés idõszakában kézmûves- bemutatóval is készülnek. Szomtos életkoránál fogva is – de neki vásárt, melynek már jó híre van.
fõleg a régi Kaláka- és Szélkiáltó- Több mint 50 kiállító vesz majd
nóták jönnek be, de vannak olyan részt a háromnapos rendezvéegyházi dalok és népdalok is, ami- nyen, akik jó része már visszatérõ
ket szívesen hallgat, sõt amiket szereplõ. A vásár népszerûségésaját zenéjükbe is beépít. A nek kulcsa, hogy egyedi készítéKisHétrét zenekarral pont most sû, igényes és ötletes karácsonyi
járják a várost és a megyét a Miku- ajándékokat vásárolhatnak a látolás-napi és karácsonyi mûsoruk- gatók, sõt a készítõkkel is találkozkal, sõt a pózvai pszichiátriai bete- hatnak és beszélgethetnek közgek otthonában is rendeztek jóté- ben.
Az esemény idén elõször kibõkonysági koncertet.
A zenész úgy gondolja, hogy vül a Zalai Stelázsi elnevezésû
egy jó dalhoz nincs is mindig szük- programmal, melyet a volt Kisnapség teljes hangszerelésre, néha a fény étteremben rendeznek a
kevesebb több: egy-egy jól meg- kézmûvesvásárral párhuzamosan.
választott hangszerrel sokkal igé- „Mivel az étterem megszûnt, az
nyesebb, letisztultabb hatást lehet üresen maradt teret a VMK kapta
elérni. Hogy kell-e a túlzott érzel- meg használatra” – folytatta az
„Felmerült, bat délután a Szamóca Bábszíngõsség? Bozi szerint egyáltalán igazgatóhelyettes.
nem, inkább legyen vidám az ün- hogy az immár hagyományos ka- ház és a veszprémi Kabóca Bábnep! Az öröm, a humor, a gyorsa- rácsonyi vásár idején kerüljön fó- színház is fellép, valamint csokoláság és a tempó nem hiányozhat a kuszba a gasztronómia is, hiszen dékóstolásra is sor kerül. Vasárez idáig kimaradt a repertoárból. nap Gryllus Vilmos mûsorát tekintkarácsony hangulatából sem.
A zenésszel egyetértve, ha már Így jött az ötlet, hogy zalaegersze- hetik meg kicsik és nagyok, a nap
karácsonyról és humorról van szó, gi és környékbeli termelõk bevo- folyamán pedig Tóth Endre mesfenyõfadíszítéshez pont ideális násával mézet, lekvárt, savanyú- terszakács látványkonyhájába is
Rutkai Bori és a Specko Jedno ságot, szörpöt, sõt sonkát is árul- be lehet kukkantani. A szakács azt
Égõsor címû száma. Sõt, jöhet junk. Természetesen minden fi- mutatja majd be, hogy olyan tradiFrank Sinatra-tól a Let it snow! is, nomság házi készítésû lesz, helyi cionális étkekbõl, mint a köles és a
hajdina, milyen modern ételeket
de csak ha kapunk hozzá Bruce alapanyagokból.”
A vásár hivatalosan december lehet készíteni.
Willist is véres trikóban.

KARÁCSONYI DALOKRÓL KARVEZETÕVEL ÉS ZENÉSSZEL

 Megkezdõdött a karácsonyi készülõdés és vele együtt a karácsonyi dalok idõszaka is. Akarjuk vagy sem, a rádióból, tévébõl és
a bevásárlóközpontok hangszóróiból folyamatosan áradnak a karácsony ihlette zeneszámok. Többségük – valljuk be – egyáltalán
nem igényes és ízléses, sokkal inkább giccses, és mintha a repertoár se nagyon változott volna az elmúlt évek, évtizedek alatt.
– pánczélPetra –
Jingle Bells, Csendes éj, Last
Christmas, Szent Karácsony
éjjel… a sort még hosszan lehetne
sorolni. Talán nem is hinnénk, de
ezek közül az elsõként említett dal a legrégebbi, és ráadásul a legismertebb a világon. A Jingle Bells ugyanis
az 1850-es években íródott,
eredetileg azonban nem karácsonyra, hanem az amerikai hálaadási ünnepre készült. Persze azóta már világszerte számos feldolgozás készült belõle.
De tényleg nincs új dal a
nap alatt? És miért kell, hogy
egy karácsonyi dal túlontúl
érzelgõs, már-már „csöpögõs” legyen? Kovács Kata
énektanárral,
a
Városi
Vegyeskar karnagyával, és
Kardos „Bozi” Endre zenésszel, a Hétrét együttes frontemberével próbáltunk választ találni a kérdésre. Abban mindketten
egyetértettek, hogy a karácsonyi
zenei kínálat minõsége hagy némi
kívánnivalót maga után, különösen ami az üzletek, vásárok „slágerlistáját" illeti. A hangszóróból
áradó muzsikák és a polcokon található cédék között is nehéz minõségi zenét találni.

Kovács Kata szerint azért létezik jó karácsonyi dal is. Õ például
a klasszikusok híve: szinte mindent szívesen hallgat vagy énekeltet, ami klasszikus zenére épül.
Szereti ezenkívül a jazz-es és

dolni a témán és a tematikán,
hogy ne váljon a dolog önmaga ismétlésévé. Idén például a koncert
elsõ fele klasszikus zenemûvekre
épül, a második részben viszont
musical-ek lesznek. Tudja, hogy
sokan ezt giccsesnek találják, ám
a közönség jó része szereti; szóval nem könnyû minden igényt kielégíteni. Sajnálja, hogy manapság nem születnek új karácsonyi
zenemûvek. A népének-feldolgozások jórészt kimerültek, új, igé-

szvinges karácsonyi zeneszámokat is, szerinte Michael Bublé dalai
teljesen jók és vállalhatók. A problémát karnagyként inkább a repertoár szûkösségében látja. Mint
meséli: tíz éve vezeti a vegyeskart, és minden évben nagy bajban van, hogy hogyan tudja változatossá tenni a karácsonyi koncerteket. Már januárban elkezd gon-

nyes szerzemények pedig nincsenek, és magyarázat se nagyon
van rá, hogy miért.
Kardos „Bozi” Endre szerint a jó
karácsonyi dal alapja a jó szöveg.
Egy Nagy László-, Zelk Zoltánvagy Pilinszky János-versbõl igenis lehet értékes dalokat írni. A baj
inkább a közízléssel van, ami az
olcsó popzenét preferálja, így a
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Gazdaság

A ZALAVÍZ ZRT. ÖNKORMÁNYZATI NYÍLT NAPOT TARTOTT

EGYEDI FEJLESZTÉSÛ DOKUMENTUMKEZELÕ OLDALT MUTATOTT BE A SZOLGÁLTATÓ A TULAJDONOSOKNAK
 Önkormányzati nyílt napon látta vendégül a Zala megyei polgármestereket a Zalavíz Zrt. vezetõsége december 4-én. A részvénytársaság központi irodaházában tartott tájékoztatón részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Rigó Csaba kormánymegbízott is. A szakmai napon a
víziközmû szektor változásairól, a Társaság jelenlegi gazdasági helyzetérõl, a mûszaki fejlesztésekrõl volt szó, valamint bemutatásra került az
egyedi fejlesztésû önkormányzati dokumentumkezelõ portál, mely a
szektorban egyedülálló.
A nyílt napon megjelenteket elsõként Vigh László köszöntötte.
Beszédében elmondta, hogy a
21. század kulcsfontosságú kérdése a vízgazdálkodás problémakörének megoldása, az elmúlt
évek jogalkotási gyakorlatával kíván elérni az állam. A kormányzat
kiemelt célja a lakosság terheinek
csökkentése, ezt szolgálja a rezsicsökkentés is. Rigó Csaba kormánymegbízott a Zalavíz Zrt. és
a Kormányhivatalhoz tartozó hatóságok kapcsolatáról adott tájékoztatást, elmondása szerint a
szolgáltató partner az ellenõrzõ
szervekkel. Külön kiemelte,
örömmel tölti el, hogy a szolgáltató partner a rezsicsökkentésben,
melyrõl személyesen is meggyõzõdött a zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodában tett látogatása
során. Ezt követõen Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója vette át a szót, aki beszédében
megköszönte a polgármesterek-

nek az elmúlt évben végzett
konstruktív munkáját, és kihangsúlyozta, hogy a szolgáltató menedzsmentje a jövõben is szorosan együtt kíván mûködni a települések vezetõivel.
A köszöntõk után konferencia
vette kezdetét, amelyen elsõként
Nagy András vezérigazgató a
víziközmû törvény végrehajtási
rendeletének változásairól tájékoztatta a közel negyven résztvevõt. Elõadásában kihangsúlyozta,
hogy a vállalat hosszú évek óta a
rezsicsökkentés szellemiségében
mûködött, hiszen olyan innovatív
megoldásokat vezetett be és mûködtet, amelyekkel jelentõs megtakarítást ért el az üzemeltetési
költségekben. A vezérigazgató

felhívta a figyelmet arra, hogy az
új törvény a szolgáltatók, a tulajdonosok és a fogyasztók jogait és
kötelezettségeit egyértelmûen
deklarálja.
A 2013-as év legnagyobb kihívása a mûködési engedély megszerzése volt. A Zalavíz Zrt. az elsõ 14 víziközmû társaság közt vehette át engedélyét, jelenleg 29
szolgáltató rendelkezik a Magyar
Energetikai és Közmûszabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel. 2014. január elsejéig várhatóan tovább bõvül a vállalatok
létszáma.
A vezérigazgató kitért az
AquaZala Kft. integrációs folyamatára is. Elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a Zala megye északi részén mûködõ szolgáltató átvizsgálása, transzparensen mûködõ vállalatot kíván a
Zalavíz Zrt. kialakítani. Ennek elsõ lépcsõfoka lesz, hogy az
AquaZala Kft. december 11-i tag-

gyûlésén felügyelõbizottság kerül
felállításra. A mûködési folyamatok megismerése mellett a
Zalavíz munkatársai már dolgoznak a közös elszámolási rendszer
kialakításán, illetve a közös ügyfélszolgálati információs platform
kialakításán.
Nagy András arról is tájékoztatta a polgármestereket, hogy az
idei évben együttmûködési nyilatkozatot kötött a Társaság a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel.
A hasonló mûködési formából és
infrastruktúrából kifolyólag stratégiai célú ez a megállapodás –
melyet a két város polgármestere
szignált –, hiszen hosszú távon
az egységes, Zala megyei
víziközmû-szolgáltatás biztosítá-

sa a cél. A megállapodás keretén
belül közös projektek és beszerzési eljárások kerülnek kidolgozásra, menedzsmenti szinten
egyeztetik a mûszaki és fejlesztési terveket, valamint benchmarkadatokat szolgáltatnak egymásnak a felek.
A cégvezetõ arról is beszélt,
hogy az idei év gazdasági nehézségei ellenére a Zalavíz Zrt. stabilan gazdálkodott, és kiemelten
kezelte a költséghatékonyságot
növelõ fejlesztéseket. Ezek közül
kiemelkedik a hulladékfogadó és
-kezelõ állomás üzembe helyezése, mellyel a zalaegerszegi
szennyvíztisztító telepen termelt
biogáz-kapacitása mintegy harminc százalékkal nõtt. Az innovatív beruházás jelentõségét mutatja, hogy dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmûszabályozási Hivatal elnöke elsõ hivatalos, víziközmû-szolgáltatónál tett
látogatása Zalaegerszegre vezetett, ahol a Zalavíz Zrt. hulladékfogadóját ünnepélyes keretek
közt adta át. A beruházás költsége 170 millió forint volt, melynek
körülbelül egyharmadát banki hitellel, kétharmadát saját forrásból
teremtette elõ a szolgáltató. A fejlesztés kapcsolódik a szolgáltató
Társaság azon törekvéséhez,
hogy a helyben termelt energiát a
közösség szolgálatába állítsa: jelenleg egy biometán üzemû helyi
járatú autóbusz szállít utasokat a
zalai megyeszékhelyen, a közeljövõben újabb jármûvek kerülnek
üzembe helyezésre.
Ennek az innovatív gondolkodásnak elismeréseként a Zalavíz
Zrt. kiállítóként részt vett októberben a Budapesten megrendezett világtalálkozón, ahol a vízés szanitáció szakkiállítás keretében a Magyar Víziközmû Szövetség standjánál a biogáz technológiát mutatta be a világ összes pontjáról érkezõ szakmai
érdeklõdõknek és államvezetõknek.
A vezérigazgatótól Németh
Andrea gazdasági igazgató vette

át a szót, aki a Társaság idei évi
gazdálkodásába engedett bõvebb betekintést. Elõadásában kihangsúlyozta, hogy a szolgáltatóra több olyan pluszteher is hárult,
melyet a szolgáltatási díjban nem
lehetett elszámolni, hiszen már
második éve nem volt díjemelés,
sõt az idei évben a rezsicsökkentés is bevételkiesést okozott.
A gazdasági igazgató felhívta
a polgármesterek figyelmét a vagyonátadási és vagyonértékelési
feladatokra, illetve részletesen
beszámolt a nem lakossági felhasználókat érintõ víziközmû-fejlesztési hozzájárulásról, annak
felhasználási és elszámolási lehetõségeirõl.
A november végén megjelenõ
új kormányrendelet szabályozza
a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó elõírásokat. Esze-

leg új számlaképet vezetett be a
Zalavíz, melyet a novemberben
megjelent, közüzemi szolgáltatások számlaképét egységesítõ törvény felülírt. A Társaság az elmúlt
idõszakban informatikai fejlesztéseket hajtott végre annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen a 2014. január elsejétõl
életbe lépõ szabályozásnak.
A Zalavíz Zrt.-nél végzett fejlesztésekrõl, valamint a jövõbeli
mûszaki megoldásokról Delacasse László, szennyvízágazat-vezetõ számolt be a nyílt napon
részt vevõknek. Elõadásában kiemelt hangsúlyt kaptak a már folyamatban levõ ivóvízminõség-javító KEOP-programok, illetve a
pákai, a kehidakustányi, a zalaszentgrót–tekenyei szennyvízrendszerek fejlesztése.
A vezetõ kihangsúlyozta, hogy
kiemelten fontosnak tartja, hogy a

A nyílt napon részt vett Rigó Csaba kormánymegbízott és Vigh László országgyûlési
képviselõ. A rendezvényt követõen véleményüket kértük az elhangzottakkal kapcsolatban:
Rigó Csaba elmondta, a víziközmû-ágazatot
új törvény szabályozza, amely sokkal több feladatot ró a szolgáltatóra és a hatóságokra is.
Így a kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelõségére, a népegészségügyi szolgálatra,
és természetesen az önkormányzatokra is.
– Csak üdvözölni tudtam, hogy egy ilyen
nyílt nap keretében tapasztalatot, információt
cserélnek az önkormányzatok képviselõi és a
Zalavíz vezetõi. Fel kell készülni a jövõ évre,
hiszen számos elszámolási változást is hozott
a jogszabály. A rezsicsökkentést folyamatosan ellenõrzi a fogyasztóvédelmi felügyelõség, a Zalavíz Zrt. partner a rezsicsökkentésben, ezt látjuk is, kiváló számlaképpel bizonyítják mindezt a lakosság felé. Tettem egy bejelentést is a fórumon: Horvátország uniós
csatlakozásával a letenyei határállomáson felszabadul egy aggregátor a hûtõházban. Úgy
rint az önkormányzatok rendelkeznek rendeletalkotási kötelezettséggel, valamint díjmegállapító jogkörrel. Az új rendelet 2013.
december 31-én lép hatályba.
A rezsicsökkentéssel egyidejû-

delet jelentõsen megváltoztatta
az eljárási rendeket, különbözõ
adónemek kerültek bevezetésre,
így ebben a helyzetben az egyetlen biztos megoldás az európai
uniós források lehívása.
A 2013-as évben megvalósult
fejlesztések két csoportba sorolhatók. A hatékonyságnövelõ fejlesztések a mûködési költséget
csökkentik hosszú távon, ilyen
volt a hulladékfogadó üzembe helyezése és a biogáz rendszer bõvítése. A használati díjból megvalósuló fejlesztések pedig az
üzembiztonságot növelik. Ezek
közül kiemelkedett a zalaegerszegi Zrínyi utcai szennyvízcsatorna-kiváltás, illetve a Lentiben
és Zalatárnokon újonnan fúrt ivóvízkutak, melyeknek köszönhetõen jó minõségû, egészséges
ivóvízzel tudják ellátni a környéken élõket.
A szakmai nap utolsó elõadása a Zalavíz Zrt. által fejlesztett
önkormányzati dokumentumkezelõ rendszer volt, melyet Kovács
Balázs kommunikációs elõadó
mutatott be. A fejlesztés célja az
volt, hogy egy olyan platformot
biztosítson a Társaság a tulajdonos önkormányzatoknak, ahol
egy helyen, áttekinthetõen, biztonságosan hozzáférhetnek az
egymással kötött megállapodásokhoz. Az oldal a két fél közötti
gyors és hatékony információáramlást hivatott segíteni, hiszen
a megállapodások mellett tájékoztatóanyagok is elérhetõk lesznek a portálon.
A fejlesztés elsõ lépcsõfoka
volt a bevezetésre kerülõ rendszer, az elkövetkezõ idõszak tapasztalatai alapján a portál továbbfejleszthetõ. A Társaság
nem titkolt célja, hogy a önkormányzatokat is partnerként kezelje, és a lakossági ügyfelekhez hasonló szolgáltatásokat nyújtson a
tulajdonosoknak is.
Az önkormányzati nyílt nap vé-

döntöttünk, hogy nem adjuk el, hanem állami
tulajdonban marad, és a Zalavíz Zrt. kezelésébe adjuk, hogy használja a megye javára.
Hasznát vehetjük például, ha egy településen
elmegy az áram – fogalmazott Rigó Csaba.
Vigh László úgy véli, a víz az egyik legnagyobb kincs, jól kell vele sáfárkodni, a minõségét és mennyiségét úgy szabályozni, hogy a
következõ nemzedéknek is tisztességes
mennyiség jusson.
– Stratégiai ágazatról van szó, amely magyar kézben van, és ott is marad – mondja. –
Az önkormányzatoknak fontos feladata, hogy
a lakosságnak egészséges ivóvizet biztosítsanak. A Zalavíz nyílt napi rendezvénye nagyon jó ötlet volt, mert alkalom nyílt arra,
hogy megbeszéljük, hogyan is kell értelmezni
a víziközmû törvényt. Nekem az a véleményem, hogy egységesíteni kellene a rendszert
és a vízdíjakat is, mert elõfordul például Zalában is, hogy egyes helyeken néhány száz forint a vízdíj, míg máshol ezer forint felett van.
Ezen változtatni kell, nem lehetnek ekkora különbségek.

szükséges felújításokat, rekonstrukciókat külsõ forrásból – állami
vagy EU-s pénzek – az önkormányzatokkal együttmûködve valósítsa meg a szolgáltató. Utalt
arra is, hogy a végrehajtási ren-

gén Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója megköszönte az
önkormányzatok egész éves,
konstruktív munkáját, és kötetlen
szakmai beszélgetés vette kezdetét.
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A HAGYOMÁNY KÖTELEZ A KAPITÁNY ELÉGEDETT
SIKERES ÕSZI SZEZON UTÁN A NÕI KÉZISEK

 A Somogy–Zala megyei nõi kézilabda-bajnokság alapszakaszának õszi szezonjában az Egerszegi KK együttese bravúros teljesítménnyel a második helyet szerezte meg. A csapat mérlege: 10
mérkõzésbõl 8 gyõzelem, 1 döntetlen és 1 vereség.
Az õszi szezon befejezését követõen Tamás Tamás edzõ értékelte a csapat szereplését.
– Az elsõ mérkõzésen a
Balatonboglár ellen hazai pályán
sima vereséget szenvedtünk,
azon a találkozón jobb volt az ellenfél. Ugyanez megismétlõdött
Zalaszengróton is, azzal a különbséggel, hogy azt a mérkõzést döntetlenre hoztuk. Az akkor megszerzett egy pont nagy lökést adott
a csapatomnak – emlékezett
vissza Tamás Tamás. – Ettõl kezdve egyenletesen teljesített az
együttes, magabiztosan, szinte végig vezetve szereztük
meg a gyõzelmeket. Kivételt
képez a Kadarkút elleni utolsó
mérkõzésünk, amikor játékosaim egymást múlták felül, és
ötgólos hátrányból is fordítottak.
– Mi volt a legfõbb erõssége a csapatnak?
– Sok cserejátékosunk
van, akik a játékba beszállva
hasznára vannak a csapatnak, és én igyekszem valamennyiüknek lehetõséget adni. Általában több játékos szerepel az együttesünkben, mint
az ellenfeleknél. Az erõnléti
állapotunk a megítélésem
szerint a legjobbak közé tartozik,
ennek sok pontot köszönhetünk.
– Min kell javítaniuk?
– A hiányosságokról nem szívesen beszélek, mert bízom benne, hogy hamarosan ezeket is kijavítjuk. Mindenesetre nyitott védekezésünket már nagyjából kiismerték az ellenfelek, ezért többször is változtatnunk kellett. Most

a hatosfalas védekezésünk eredményesebb. A támadójátékunkkal
elégedett vagyok. Rengeteg játékmegoldást kell kipróbálnunk, mert
klasszikus átlövõnk nincs,
– Terveznek változást a keretben?
– Egyelõre azt is nagy eredménynek tartanám, ha a jelenlegi
keretet együtt tudnánk tartani.
– Ez az együttes jelenlegi reális helyezése?
– Azt gondolom, hogy az õszi
szezonban nekünk szinte minden

bertõl komolyabban készül, beverekedte magát a kezdõ csapatba,
és rendre jó játékot mutatott. A két
kapus Szili Dóra és Becze Tünde
is kitett magáért. Az irányító
Eszteró Nikolett fazont szabott a
játékunknak, az õ teljesítménye
meghatározó. Erõsségeink a legeredményesebb játékosaink, az
53 gólos Erdélyi Adrienn és a 67
gólos Földesi Júlia.
– Mit gondol, mikor szerepelhet az NB II-ben az Egerszegi
KK nõi kézilabdacsapata?
– Ehhez nagyon sok mindennek szerencsésen kell alakulnia.
Szükséges a szurkolótábor, a város és cégek támogatása is. Valószínûleg a szakosztályi modellt is

 Az õszi idény közepétõl állandó anyagi problémákkal küzdött a
ZTE labdarúgócsapata. A nehézségek ellenére a játékosok tették
dolgukat, és a tabellán elfoglalt 5. hely mindenképpen dicséretesnek mondható. Sõt, ha rendezõdnek a problémák, a ZTE tavasszal akár harcban lehet az NB I-es feljutásért.
Az együttesben Simonfalvi Gábor – bár sérüléssel is bajlódott –
egyenletes teljesítményt nyújtott.
Máté Péter sérülése után õ húzhatta fel a csapatkapitányi karszalagot.
– A körülményekhez képest
nem értékelhetõ se rossznak, se
jónak õszi teljesítményünk, de
nem vagyok elégedetlen – hangoztatta Simonfalvi Gábor.
– Érzõdött a teljesítményen a
nyomasztó pénztelenség?
– Az õszi idény közepétõl egyre többször téma volt az öltözõben
a pénztelenség, a klub nyomasztó
anyagi helyzete.
– Két edzõvel dolgoztak az
õszi idén során. A problémákat
Lendvai Miklós kezelte jobban –
a külsõ szemlélõ számára legalábbis úgy tûnt – mint Simon
Antal…
– Miklós nagy pedagógiai ké-

pességrõl tett tanúságot. Edzéseken és mérkõzéseken is el tudta feledtetni velünk a gondokat. A szakmai munka
mellett a játékosok lelkével is foglalkozott.
Tûzben tartotta a csapatot, ami mindenképpen
óriási teljesítménynek
mondható. Összefogta
a társaságot, nem voltak súrlódások a játékosok között. Személyisége nagyban hozzájárult, hogy
az 5. helyen zártuk az õszt. Simon
Antal irányítása alatt igazán még
nem kerültek felszínre az anyagai
problémák. A két edzõ teljesen
más személyiség. Sajnos Simonnál – szokásunkhoz híven –
beragadtunk az õszi idény elején,
amirõl természetesen nemcsak õ
tehetett.
– A sportban nem játszik sze-

repet a ha, de ha minden rendben lett volna, sokak szerint
elõbbre tartana a ZTE…
– Erre nem tudok mit mondani,
egy biztos, megítélésem szerint a
ZTE bent van a három legerõsebb
csapat között az NB IIben. Bõrünkön tapasztaljuk, hogy az egycsoportos másodosztály jóval
erõsebb, mint a korábbi
kétcsoportos.
– Tudnak a játékosok valamit a jövõrõl?
– Pletyka szinten sok
mindent hallani, de ezzel
nem foglalkozom.
– Bízik benne, hogy megmarad a ZTE?
– Belebetegednék abba, ha
megszûnne. A klub saját nevelésû
játékosa vagyok, bár tanulmányaim idején játszottam Pécsen. Nagyon bízom benne, hogy megmenekül a klub, és már a 95.
szülinapján ismét az NB I-ben játszunk. Remélem, mindenki átérzi a
felelõsséget, hogy egy közel 100
éves egyesület nem tûnhet el a
süllyesztõben.

POZITÍV MOZGÁSÉLMÉNY SPORTNAP EGERSZEGEN
A MÉRLEG
ideálisan sikerült. Az év végére
nem tervezhetünk hasonló helyezést, akkor már nagyon közel lennénk az NB II-höz. A bajnokság
végén a 3–4. hely lehet reális számunkra. Persze szeretnénk minél
eredményesebben szerepelni.
– Egyénileg kik nyújtották a
legjobb teljesítményt?
– Vaski Sára, amióta szeptem-

KÖTÉLUGRÓÉRMEK

át kell alakítanunk. Mindenesetre
a jelenlegi fiatal játékosokban
megvan az a lehetõség, hogy
egy-két éven belül magasabb osztályban szerepeljenek. Zalaegerszegen hagyományai vannak a
sportágnak, azt gondolom, hogy a
városnak hamarosan szüksége
lesz egy minõségi kézilabdacsapatra.

NAGYATÁDRÓL
 A Somogy megyei városban
Nagyatádon rendeztek területi kötélugró versenyt. Az
egerszegi Speed Kötélugró
Klub versenyzõi több éremmel és helyezéssel tértek haza a megmérettetésrõl.
Eredmények. INF stílus. Mini:
1. Tuboly Zsófia, 2. Bugyik Adél.
Gyermek: 1. Gróf Lili, 2. Cseh
Boglárka, 3. Németh Dorka, 4.
Remi Jázmin, 5. Trombitás Bianka.
Egyéni. Serdülõ: 5. Oláh Lívia
Diána. Ifjúsági: 1. Farkas Alexandra.
Páros: 1. Farkas Alexandra–
Kovács Klaudia.
Felkészítõ. Kovács Zsuzsanna.

ZTK FMVas–KK Neumarkt
(olasz) 6:2 (3649-3437)
Bajnokok Ligája nyolcaddöntõ, visszavágó mérkõzés.
Zalaegerszeg.
Zalakerámia ZTE KK–
KTE Duna Aszfalt 71-65
(13-13, 17-18, 12-12, 15-14,
h: 14-8)
NB I-es férfi kosárlabdamérkõzés. Zalaegerszeg, 1100
nézõ.
ZTE NKK–MKB Euroleasing
Vasas 76-56
(27-15, 19-14, 21-13, 9-14)
NB I-es nõi kosárlabdamérkõzés. Zalaegerszeg, 250
nézõ.

BELEBETEGEDNE, HA MEGSZÛNNE A ZTE

 Újabb fordulót rendezetek a
röplabdabajnokság másodosztályában. A ZTE RC férficsapata
Kaposváron lépett pályára. A
három mérkõzésbõl kettõt megnyertek az egerszegiek. A csapatot a fordulóra az egykori játékos-edzõ, Markó Gábor készítette fel.
Eredmények:
ZTE RC–Szombathely 1:3 (24,
–22, –26, –17)
ZTE RC –Somogyjád 3:2 (22, –15,
–29, 16, 12)
ZTE RC–Fino Kaposvár ifi 3:1 (23,
–17, 21, 21)
A csapatban szerepeltek: Horváth, Németh, Molnár, Koós,
Gyenes, Bognár, Gróf, Cserjési,
Kiss, Légrádi.
***
A ZTE nõi csapata a dunántúli
bajnokságban szerepel. A forduló
során egy gyõzelmet és egy vereséget jegyezhetett a csapat.
Eredmények: Ajka–ZTE 3:0,
ZTE–Gyõri DRC 3:2.

Családi házba takarítónõt
keresünk. Érdeklõdni munkanapokon reggel 8–9 óra
között lehet a Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 39.
szám alatt.

 A fogyatékosok világnapja alkalmából Zalaegerszegen, a városi
sportcsarnokban került megrendezésre a megye bentlakásos intézményeiben és családjukban élõ halmozottan sérült gyerekek és felnõttek számára szervezett Mozgásélmény Sportnap, amely a magyar
speciális olimpiai szövetség, a Törött Szárnyú Pillangók Alapítvány illetve helyi támogatók közös összefogásával jött létre. A rendezvény
fõvédnöke illetve védnöke – Soltész Miklós, a szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár és Vigh László országgyûlési képviselõ – a megnyitó rendezvény elõtt kézfogással köszöntötte a versenyzõket. Lengyel Lajosnak, a MSOSZ elnökének megnyitóját követõen
10 intézmény 102 regisztrált résztvevõje teljesítette az akadályfeladatokat. Ezután a résztvevõk a Griff Bábszínház elõadásán pihenhettek
meg egy kicsit, majd a díjkiosztóig tovább folyt a küzdelem.
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Hirdetés

ZALAEGERSZEGI

KFT.

IRODAI MUNKÁRA
ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI
TUDÓ, MEGBÍZHATÓ,
PRECÍZ, PONTOS,
MUNKÁJÁRA IGÉNYES

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK.
Fényképes önéletrajzát
a pontosgyors@gmail.com
e-mail címre várjuk
2013. december 15-ig.
ZALAEGERSZEGEN, KASZAHÁZI FENNSÍKON, Rózsavölgyi utcában, kertvárosi lakóövezetben 808 m2 nagyságú, víz, szennyvíz, villany, telefon közmûvekkel ellátott telek eladó. Az utcában
közvilágítás van, aszfaltozott út várhatóan ez évben elkészül.
IRÁNYÁR 6.000.000 FT.
ÉRDEKLÕDNI 06-30/348-1488-as telefonszámon lehet.

Zalaegerszeg páterdombi részén eladó ez az 57 m2-es tégla
építésû, nappali+2 hálós, 3.
emeleti, igényesen felújított lakás. Villany- és vízvezetékek
cserélve lettek. Egyedi kémény
miatt a cirkófûtés is kialakítható.
Érdeklõdni: 30/622-9816

Németnyelv-tanár nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

