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MÉRNÖKHALLGATÓK VERSENYEZTEK FAIPARI VÁLLALKOZÁS VESZI BÉRBE
FORMULA STUDENT EAST, MÁSODSZOR ZALAEGERSZEGEN KÉT CSARNOKÉPÜLETTEL BÕVÍTIK AZ INKUBÁTORHÁZAT
 Új csarnoképületekkel bõvítik az inkubátorházat a Zalaegerszegi
Tudományos és Technológiai Ipari Parkban. Már bérlõje is van a
leendõ létesítménynek, melynek építése 317 millió forintos uniós
támogatásból valósul meg. A 319,9 millió forintos összköltségvetésû projekthez az önkormányzat közel 3 millió forint önerõt biztosít.
– AL –
Az inkubátorház elsõ üteme
2010-ben épült meg, segítségül
olyan kis- és középvállalkozások
számára, amelyeknek nem volt
elég pénzük saját csarnok építésére vagy piaci alapú bérlésre, idézte
fel Balaicz Zoltán polgármester.
Mint mondta, már az elsõ ütem átadásakor olyan jelentõs volt az érdeklõdés, hogy 2013-ban kibõvítették az inkubátorházat. Most, a
harmadik ütemben összesen 1600

HÁROM GENERÁCIÓT
Vízteszt a rajt elõtt.

 Nyitott boxutcákkal várták az érdeklõdõket a Jármûmérnökök
Egyesülete által szervezett Formula Student East nemzetközi
konstruktõri versenyére, amelynek a zalaegerszegi Zala ZONE
Jármûipari Tesztpálya adott helyet, immár második alkalommal.
Saját fejlesztésû és építésû belsõ égésû, elektromos és önvezetõ
versenyautóikkal ezúttal 72 – közte négy magyar – csapat mérnökhallgatói szálltak egymással versenybe.
– AL –
Legtávolabbról az Egyesült Államokból és Izraelbõl érkeztek, a
legtöbben Németországból regisztráltak. A Magyarországon
rendezett Formula Student East
versenyek fontos ismérve, hogy
kelet-európai csapatoknak biztosít
fix regisztrációs helyeket, így ezúttal 19 csapat kapott lehetõséget a
régióból. A mozgalomnak 2007 óta
van magyar résztvevõje. A mostani zalaegerszegi versenyen a BME

FÉLMILLIÓ FORINT

Formula Racing Team elektromos
és önvezetõ csapata, a belsõégésû jármûvel pedig az Arrabona
Racing Team Gyõrbõl, a BME Motorsport és a kecskeméti KEFO
Motorsport képviselte hazánkat.
2018 óta az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a fõvédnöke a Formula Student East mérnökhallgatói konstruktõri versenynek, amelynek szintén 2018-tól a
Zala ZONE Jármûipari Tesztpálya
ad helyet. Különlegessége, hogy
dinamikus platform elnevezésû
pályaelemének
köszönhetõen
egyedülálló módon tud kifogástalan körülményeket és maximális
biztonsági feltételeket biztosítani a

belsõégésû, elektromos hajtású
és önvezetõ jármûvek versenyeztetéséhez. A rendezvény lebonyolításához Zalaegerszeg városa is
jelentõs támogatást nyújtott, hiszen többek közt rendelkezésre
bocsátotta az andráshidai füves
talajú repülõteret, ahol a világ 22
országának 2300 mérnökhallgatója kapott szállást kempingben.
A Formula Student East versenyt megelõzõen az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. elsõ alkalommal szervezett nemzetközi nyári
mûszaki egyetemi képzést a Zala
ZONE Jármûipari Tesztpályán. A
fiatalok a budapesti, a gyõri, a
szombathelyi, valamint a zalaegerszegi egyetemekrõl érkeztek,
azok gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, logisztikai és mechatronikai karairól. Közülük két hölgy a
bolgár Szófiai Technológiai Egyetemrõl élt a lehetõséggel. Dr. Vadvári Tibor alpolgármester is fogadta õket a városházán.

 Az Alsójánkahegyi Sör-virsli
és Hagymásbab Fesztiválon és
a kertmozis filmvetítésen jótékonysági akciót is hirdettek a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház neurológiai osztálya, illetve
a Parkinson Egyesület számára.
– AL –
A város lokálpatrióta közössége fontosnak érzi, hogy Zalaegerszeg úgy éljen a köztudatban,
mint a segítség, a jótékonyság és
az összefogás városa – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester.
Mint mondta, nincs olyan rendezvény, legyen az egy nagyfesztivál
vagy egy településrészi program,
amelyen ne támogatnának valamilyen nemes célt. Az önkormányzat is elkötelezett ebben,
melynek kapcsán megemlített két
soron következõ eseményt is,
köztük a szeptember 7-i vadpörkölt- és borfesztivál fõzõversenyét. A közelmúltbeli 5. Alsójánkahegyi Sör-virsli és Hagymásbab
Fesztiválon 500 ezer forintot sikerült összegyûjteni.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Az akció 2019. szeptember 15-ig tart!

ADOMÁNY

ÉRINTÕ
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
 A krónikus szív-érrendszeri és
a daganatos megbetegedések
megelõzésére illetve korai felismerésére, valamint a gyermekek
egészségfejlesztésére irányul a
Három generációval az egészségért elnevezésû program, melynek megvalósítására három zalaegerszegi háziorvosi konzorcium nyert összesen 198 millió
forintos támogatást az Emberi
Erõforrások Minisztériumától.
– A. L. –
A programot ismertetõ sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az elmúlt 17 évben több mint egymilliárd forintot tudtak fordítani az
egészségügyi alapellátás fejlesztésére a városban. Ebbõl 700 millió forintot tett ki az 1994-ben indult Egy rendelõ, egy orvos program, majd az utóbbi két évben az
a 353 millió forint, amit a TOPprogram biztosított a felnõtt- és
házi gyermekorvosi rendelõk energetikai felújítására, eszközparkjának korszerûsítésére.
(Folytatás a 3. oldalon.)

négyzetméteren két új csarnok
épül, ami a TOP-program keretébõl, illetve önerõbõl közel 320 millió forintból valósul meg. Ez a beruházás már a nagyobb helyigényû
vállalkozásokat fogja kiszolgálni.
Ezzel az északi ipari park szinte
meg is telt, a jármûipari tesztpályának köszönhetõen ugyanakkor további befektetõi fejlesztések várhatóak. Egy 65 hektáros állami terület még rendelkezésre áll, a városnak azonban el kell gondolkodnia arról, hol tud ipari területeket ki-

alakítani az elkövetkezõ években a
vállalkozások számára. Érdeklõdésbõl már korábban sem volt
hiány, amit az is jelez, hogy 2014tõl mostanáig 4000 új munkahely
jött létre a városban
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta:
Zalaegerszegen ma mintegy ezer
a regisztrált álláskeresõ, miközben 550, a városkörnyékkel együtt
pedig 720 betöltetlen álláshely
van, fõként a kereskedelemben,
az építõiparban és a szolgáltató
szektorban. A jármûipari tesztpálya jelenlegi készültségi fokán
mintegy 50 embernek, befejezését követõen pedig 250–300 fõnek ad munkát.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

ELKÉSZÜLT A MÓKUS UTCA FONTOS A SZEMÉLYES JELENLÉT
KÖZMÛ-REKONSTRUKCIÓ, PARKOLÓBÕVÍTÉSEK

 A Mókus utcában is befejezõdtek a felújítási munkálatok, mely
során kicserélték a közmûveket, felújították és bõvítették a parkolókat, majd új aszfaltos pályaszerkezetet építettek.
– AL –
Ezt a beruházást is az önkormányzat 29 helyszínt érintõ 1,7 milliárdos infrastrukturális fejlesztési
csomagja tette lehetõvé. Balaicz
Zoltán polgármester a helyszíni bejáráson elmondta, az út alatt lévõ
közmûvek rekonstrukciójával kezdõdött a munka, amikor is két
ütemben 300 illetve 600 méteren
újították meg a szennyvízcsatornahálózatot tavaly illetve idén. Az elsõ
beavatkozás bruttó 29,2 millió forintba, míg a második 45,7 millió forintba került. Ezt követték bruttó 50
millió forintból a felszíni munkálatok: az aszfaltos pályaszerkezet
megépítése a Mókus utcában, valamint az új térköves parkolóhelyek
kialakítása a Köztársaság út 85.
szám alatti tízemeletes északi bejáratánál. A szelektív hulladékgyûjtõk

áthelyezésével további négy új várakozóhelyet létesítettek
A beruházás így mindösszesen
125 millió forintot tett ki. Ez az
összeg azért jelentõs, mert az önkormányzat 4,2 milliárdos évi iparûzésiadó-bevételébõl a kötelezõ feladatok ellátása után csak 200 millió
forint marad az utak, járdák rekonstrukciójára, hangsúlyozta a polgármester.
Bognár Ákos, a településrész
önkormányzati képviselõje azt
mondta, olyan utcák felújítását kérte a programban, amit önerõbõl
nem tudnak megvalósítani. Így
esett a választás a Mókus utcára,
amely teljesen alá volt mosva, és
burkolatának állaga is jelentõsen
leromlott. A közmûvek rekonstrukcióját ez is indokolta, hiszen ezután
következhetett csak az aszfaltozás.
A képviselõ megemlítette a

 Mozgalmas volt az élet az elmúlt években Zalaegerszeg déli
városrészeiben. Gecse Péter
önkormányzati képviselõvel
Botfa, Besenyõ és a Páterdomb
(5. vk.) fejlõdésérõl, az elmúlt év
fejlesztéseirõl, a civil szervezetek kezdeményezéseirõl és a
közösségi élet fontosságáról
beszélgettünk.

Gyimesi utca rekonstrukcióját,
amely során új parkolóhelyeket is
építettek a meglévõk mellé. A munkák itt is több ütemben zajlottak. A
befejezést, vagyis a harmadik ütemet az 1,7 milliárdos infrastrukturális fejlesztési csomag tette lehetõvé. Az elsõ utca volt, amit ezen
program keretében átadhattak.

MEGALAKULT A TIÉD A VÁROS EGYESÜLET

KERESZTES CSABA AZ EGYESÜLET POLGÁRMESTERJELÖLTJE
 A Tiéd a Város Egyesület és a hozzá csatlakozó öt helyi ellenzéki párt (MSZP-Párbeszéd, DK, Jobbik, LMP, Momentum) valamint a dr. Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa
Mozgalom, mint támogató szervezet bemutatta polgármesterjelöltjét, valamint négy képviselõjelöltjüket.

Az egyesület elnöke, Hartmann
Miklós sajtótájékoztatóján elmondta: Zalaegerszegen is megvalósul
a választók által régóta szorgalmazott ellenzéki együttmûködés,
még ha ideológiailag esetleg egymástól távol is állnak a partnerek.
A 12 választókörzet közül négy közös jelöltet mutattak be: dr. Paksy
Zoltán (LMP) 4-es vk., Góra Balázs (MSZP) 6-os vk., Benke Richárd (Jobbik) 8-as vk. és Keresztes Csaba (DK) 11-es vk.
A Zalaegerszegen mûködõ ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltje Keresztes Csaba, a DK
helyi választókerületének elnöke

lesz, így döntött a Tiéd a Város
Egyesület. Hartmann Miklós elmondta: a közelmúltban tárgyalt a
jelenlegi polgármesterrel – akit
egy „talpraesett fiatalembernek”
tart – arról, hogy a városhoz méltó
hangnemû kampányt fognak folytatni. Szerinte a probléma a polgármester mögött álló politikai,
gazdasági és társadalmi háttérrel
van, mely szerinte „elkorrumpálódott”.
Keresztes Csaba kifejtette:
„szabad Zalaegerszeget” szeretnének építeni, nem baloldali, liberális vagy zöld várost szeretnének,
hanem egyszerûen egy szabad

BOTFA, ZALABESENYÕ, PÁTERDOMB FEJLÕDÉSÉRÕL

várost, ahol mindenki a tudása,
felkészültsége, emberi és szakmai
kompetenciái alapján tud érvényesülni és nem a politikai kapcsolatai
révén. Szerinte szükség van a város közéletének megtisztítására, ki
kell vizsgálni az elmúlt évek gyanús ügyeit, többek között a jármûipari tesztpálya földügyeit is.
A közgyûlésbe bekerülõ ellenzéki képviselõk a Tiéd a Város
Egyesület frakciójában végzik
majd munkájukat, és dolgoznak
Zalaegerszegért.

egyéni vállalkozó

– Mind a három városrészben
történtek fontos fejlesztések, Botfán
az Erdõdy–Hûvös kastély külsõ,
belsõ felújítását emelném ki elsõsorban. A Modern Városok Program keretében zajló beruházás az
õszre elkészül. Szeretnénk a kastélyhoz tartozó régi angolparkot is
megújítani, visszahozni az eredeti
miliõt, és ehhez a munkához számítunk a civil szervezetek közremûködésére is. Jelenleg zajlik a temetõben az elsõ világháborús kopjafák
felújítása. Az alapozás elkészült, folyamatosan végezzük ezt a munkát.
A Botfa, Gesztenyési és Avashegyi
utcákhoz tartozó járdaszakaszokon
is végeztünk felújításokat a biztonságos közlekedést figyelembe véve. Fontos számunkra, hogy a játszótér, a sportpálya folyamatosan
szépüljön, a közösségi ház és környéke rendben legyen – mondja
Gecse Péter, majd a zalabesenyõi
felújításokkal folytatja.
– Ebben a városrészben az
egyik legfontosabbnak az Árpádkori templom külsõ-belsõ felújítását tartom külsõ díszkivilágítással.
Tervezünk a besenyõi temetõben
sírhelybõvítést és a déli részen kerítést, illetve egy gyalogosbejárót.
Zalabesenyõben is folyamatos az
útfelújítás, a Kútilapi, a Csörge és
a Sugár utca burkolatának a rekonstrukciója megvalósult. Sikerült tavaly két buszvárót is megújítani, és figyelünk a játszótér és a
sportpálya környezetére is. Mindez nagyon fontos az itt élõk számára.
– A páterdombi városrészben
megvalósult a Kinizsi úti gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat, a Wlassics Gy. úti felnõttorvosi
rendelõk felújítása. A Kinizsi u. 78.
számú társasház elõtt parkolófelújítás történt, a Kinizsi u. 80. elõtt pedig új parkoló létesült – folytatja
Gecse Péter. – Korábban mûfüves
focipálya létesült a Kinizsi utcában,
kutyafuttatót alakítottunk ki a Baross Gábor utcában, ovifocipályát
pedig a Radnóti-óvodában. Az óvoda udvarán található sószoba falvizesedésének kezelése és a szoba
teljes felújítása is nagyon fontos.

Gecse Péter

Mindhárom városrészben továbbra is kiemelt szerepet játszik
a településrészi önkormányzatok
megalakítása és a helyi civil közösségek támogatása, lehetõségeik bõvítése. A megváltozott idõjárási körülményeket figyelembe
véve a csapadékvíz-elvezetési
problémák megoldása a lakossági
jelzések függvényében. Nagyon
fontos a zártkerti részek (Avas-

hegy, Fehérhegy, Öreghegy, Lukahegy, Vakaroshegy, Pipahegy–
Gévahegy) élhetõbbé tétele. Ez
azért is szükséges, mert egyre
többen költöznek a város ezen
részerire. Úgy véli, a lakossági
megkeresésekre akkor is kell reagálni, visszajelezni, ha rövid távon
nincs megoldás az adott kérésre.
A személyes jelenlét a választókörzetének eseményein jó alkalom
a találkozásra a körzet lakóival.
Gecse Péter 2010 óta önkormányzati képviselõ, végzettségét
tekintve
mérnök-közgazdász.
2010–2014 között az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke.
2014-tõl mûszaki és gazdasági
ügyekért felelõs alpolgármester, a
polgármester általános helyettese.
Mint mondja, a közösségi életben
való részvétel náluk „családi hagyomány”, a szülõi házból hozta,
és a családja, felesége támogatása nélkül nem is lehetne ezt a felelõsséget vállalni. Két lánya, a
négyéves Dorka és a tízéves Janka gyakran elkísérik édesapjukat a
közösségi rendezvényekre.

SEGÍTSÉG
 A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete tagjai, azok hozzátartozói, a fogyatékossággal élõ valamint a gyermeküket egyedül
nevelõ szülõk számára nyújt segítséget az õszi tanévkezdéshez.
A Családsegítõ Központ és az alatt lévõ Adományközpontban,
önkormányzati szervezetek által hétköznapokon 9 és 14 óra között
küldött rászorulók ezer pár gyer- adhatja le adományát.
mek- és kamaszcipõbõl, szandálból, valamint az iskolakezdéshez
szükséges tanszerek közül válogathatnak. Dudás Gyula, a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének elnöke kérdésünkre elmondta, hogy az akció augusztus
5-tõl a készlet erejéig tart, amelynek a volt Pais-iskola (Zalaegerszeg, Madách út 14–16.) étterme
ad helyet, hétköznapokon 9–14
óra között. Az egyesület továbbra
is várja a jó szándékú emberek felajánlásait. Aki segíteni szeretne, itt
is, illetve a Balatoni u. 3. szám
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Aktuális

FAIPARI VÁLLALKOZÁS
VESZI BÉRBE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Most három zalaegerszegi háziorvosi konzorcium nyert támogatást egy egészségfejlesztõ projekt
megvalósítására, amely generációkat érint a városban.
Zimborás Béla projektmenedzser elmondta, hogy a 2019. július
elsejével induló és 2020. június
30-ával záruló projekt 16 körzetet,
közte 3 városkörnyékit érint. Ebbõl
a Gyermekesély – prevenciós szolgáltatások fejlesztése az egészségügyi alapellátásban Zalaegerszegen címû projektben 5 házi gyermekorvosi és 1 házi felnõttorvosi
körzet vesz részt. A Fókuszban az
egészség – az egészségügyi alapellátás hatékonyságának javítása
Zalaegerszegen címû projekt 5 felnõtt háziorvosi körzetet érint. Az
egészség érték – Új együttmûködések az egészségügyi alapellátás
fejlesztése érdekében Zalában címû projektben 1 zalaegerszegi házi
gyermekorvosi körzet, 1 zalaegerszegi és 3 városkörnyéki vegyes

(Folytatás az 1. oldalról)
Mintegy 20–25 cég betelepülése is várható még, ami több száz
munkahely létesítését is teremti.
Mint mondta, nem elég a zalaegerszegi munkaerõ, ezért a megyébõl

lesz a bérlõje, amely 2010-ben öt
fõvel kezdte meg tevékenységét
az inkubátorházban. Ma már 60
embert foglalkoztat, és a speciális
gépek miatt is nagyobb területre
van igénye. Átköltözése után kis-

és a régióból is számítanak az álláskeresõkre.
Oláh Gábor, az inkubátorházat
üzemeltetõ Városfejlesztõ Zrt. vezérigazgatója jelezte, hogy a két
új csarnok az év végére készülhet
el.
Egy olyan faipari vállalkozás

 A Takarék közben, a
Toposháza és a Futrinka utcákban is befejezõdtek a felújítási
munkálatok, amelyeket a zalaegerszegi önkormányzat 1,7
milliárd forintos infrastrukturális fejlesztési csomagja keretévállalkozások települhetnek be ré- ben valósított meg.
gi helyére. A vezérigazgató kiemelte, hogy a zalaegerszegi in- – AL –
kubátorház valamennyi bõvítési
Balaicz Zoltán polgármester elüteme az országban egyedülálló
módon úgy valósult meg, hogy a mondta, az állami támogatás 29
cégek már átadása elõtt kibérelték helyszínen tette lehetõvé utak, járdák és parkolók rendbetételét a váhelyiségeit.

HAÁROM- GENERÁCIÓT ÉRINTÕ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEKET ELKERÜLENDÕEN

háziorvosi körzet vesz részt. A vidéki praxisközösség ellátási területe
12 környékbeli településre terjed ki.
Dr. Varga Bernadett háziorvos,
a Fókuszban az egészség projekt
konzorciumvezetõje a krónikus
szív-érrendszeri és a daganatos
megbetegedések megelõzésére
hívta fel a figyelmet. Mint mondta,
mindkettõ vezetõ halálok hazánkban. Nemcsak korán és sokan halnak meg emiatt, de ezen betegségekben eltöltött évek száma is magas más országokhoz képest. A
projekt során vérnyomás-, bokakar indexmérés, pitvarfibrilláció és
demenciaszûrés áll a lakosság
rendelkezésére.

BEFEJEZÕDTEK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
A TAKARÉK KÖZBEN, A TOPOSHÁZA ÉS A FUTRINKA UTCÁKBAN

rosban. Ebbõl a három legnagyobb
értékû beruházás maradt hátra: a
Keresztury VMK elõtti téren és a
Mátyás király utcában már folynak
a munkálatok, a sportcsarnok elõtti téren pedig hamarosan megkezdõdnek. A Takarék közben tavaly
bruttó 15,2 millió értékben kicserélték az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna-vezetékeket. Ezt követte
idén az útburkolat aszfaltozása
138 méteren, és a térköves járda
megépítése 19 méteren, bruttó
23,5 millió forintos költséggel.
Dékány Endre, a városrész önkormányzati képviselõje felidézte,
hogy áldatlan állapotok uralkodtak
(Folytatás az 1. oldalról)
eszközöket vásárolnak. Méltatta ködését, amelynek mintájára újjá- a Takarék közben, melynek reGalbavy Zoltán önkormányzati a Parkinson Egyesület kiváló mû- szervezik a sclerosis multiplexben szenvedõket támogató SMklubot. Kiemelte, hogy a sorstársi
közösségekben a betegek kedvezõen hathatnak egymásra, ami
segíti õket a nehézségek leküzdésében.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
a nagy érdeklõdésnek köszönhetõen augusztus 23-án újra megnyitják a kertmozit. A közönség 21
órai kezdéssel a Vissza a jövõbe
címû filmet tekintheti meg. Ezen a
rendezvényen is lesz becsületkassza, melynek bevételét a Zalaegerszegi Nyitott Ház fogyatékossággal élõ gyermekeinek, fiataljainak javára ajánlják fel.
képviselõ, a rendezvény ötletgazdája és fõszervezõje azt mondta, a
csapatmunka híve, így azokra a
ALAEGERSZEG BELVÁROSÁBAN HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ EGY
legbüszkébb, akik valamilyen jó
cél érdekében, idõt, pénzt, enerEMELETI LAKÁS
NM ES
giát nem kímélve segítenek a rászorulókon. Felidézte, hogy taA másfél szobás, felújított, bútorozatlan lakás keletivalyelõtt a kórház gyermekosztányugati fekvésû.
lyának, tavaly a Szent László Utcai
Óvodának és a Liszt Ferenc ÁltaA felújítás során az elektromos vezetékek, burkolatok
lános Iskolának gyûjtöttek. Idén a
Parkinson Egyesületet, illetve a
cseréje megtörtént. Fûtés a szobákban konvektoros, a
kórház neurológiai osztályát jelölkonyhában és a fürdõben elektromos. Egy havi kaució
ték ki kedvezményezettnek.
Dr. Németh László, a neurolószükséges a bérléshez. 90.000 Ft + rezsi.
gia osztályvezetõ fõorvosa köszönetét fejezte ki a támogatásért,
Érdeklõdni: 06-70/578-7969
amelybõl többek között segéd-

FÉLMILLIÓ FORINT ADOMÁNY
A VÁROS KÖZÖSSÉGE ÖSSZEFOGOTT
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ALKOHOLPROBLÉMÁD VAN?

NYÁRI GYORSÍTOTT

Talán mi segíthetünk!

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

A.A.
(Névtelen Alkoholisták)
Önsegítõ Csoportja
Gyûlések idõpontja:
csütörtökönként
17–18 óráig.
Hely: Családsegítõ Központ.
Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
Telefon: (06) 30/621-2633

INGYENES ELMÉLET – Ifjúsági kedvezmény
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

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

IDÕPONTOK: AUGUSZTUS 21. (SZERDA), AUGUSZTUS 26. (HÉTFÕ)
SZEPTEMBER 4. (SZERDA), SZEPTEMBER 9. (HÉTFÕ)
MINDEN ALKALOMMAL 15.00 ÓRAKOR.
RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%; ÁKÓ: 155,6–164,61%; ÁKK: 196,056–207,408

konstrukciója öt évvel ezelõtt kezdõdött meg. Elõször a keleti oldalon, majd a nyugati oldalon újították meg a közmûvek cseréjével
együtt az úttestet, a járdát és a
parkolót a tömbbelsõben. A harmadik ütem az 1,7 milliárdos infrastrukturális fejlesztési program
részeként valósult meg, amikor is
a Petõfi útról a Takarék közbe vezetõ útszakaszt és járdát tették
rendbe.
A Toposháza utcában 651 méteren építettek aszfaltos utat,
melynek köszönhetõen a bazitai
városrészben élõk a Zalaegerszeg
és Gellénháza közötti fõúton haladva is elérhetik a várost.

Sándor Dénes György, a településrész önkormányzati képviselõje
a helyszíni bejáráson elmondta,
hogy ez egy murvás út volt, amelyen a lezúduló csapadék nagyon
sok problémát okozott. Ennek megoldására
csapadékvíz-elvezetõ
mûtárgyat, az út keleti oldalán 300
méter hosszban betonelemekbõl
álló árkot építettek, amit az útburkolat alatt kötöttek össze a nyugati
árokkal. A beruházás költsége az
aszfaltozással együtt meghaladta a
bruttó 50 millió forintot.
A Futrinka utcában a zúzalékos
burkolatú utat aszfaltozták le 72
méter hosszban, ami bruttó 2,2
millió forintba került.
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Hirdetés
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Kultúra

MODERN KÖLCSÖNZÕRÉSZ, FELOLVASÓGÉP, RÉGI BAKELITEK
FELÚJÍTÁSOK ÉS KURIÓZUMOK A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

 Új padlózat, esztétikus internethasználati hely és átláthatóbb,
új elrendezésû polcok várják az olvasókat a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár kölcsönzõrészében. A Deák téri épület egyik
központi helyisége a nyár folyamán újult meg.

sítsük és átszervezzük a könyvállományt. A betérõket egy újfajta tematikus elrendezés fogadja: elõre
kerültek ugyanis azok a polcok,
melyeken a kedveltebb, népszerûbb könyvek találhatók. Az olvasók mostantól a romantikus irodalommal, a krimikkel és a tudományos-fantasztikus könyvekkel találkozhatnak elõször.
Hozzátette: eltûnt a kölcsönzõrész közepén futó régi internetszolgáltató sor is. Ehelyett új munkaállomások; esztétikusabb és intimebb boxok kerültek kialakításra.
Modernizálták a tájékoztatósarkot
is, ahová most kikerülhetett a vakok és gyengénlátók számára korábban vásárolt felolvasógép.

Az igazgató örömtelinek látja,
hogy ezzel a padlófelújítással tulajdonképpen újragondolhatták az
egész kölcsönzõrész funkcióját és
küllemét. Most egy sokkal barátságosabb, átláthatóbb és szebb tér
fogadja az olvasókat, ami teljesen
passzol a tavaly átalakított egykori
olvasóterem dizájnjához is.
Kiss Gábor elmondta: ez utóbbi
helyen jött létre a könyvtár zenei
klubja. Itt helyezték el a jórészt régi hanglemezekbõl álló zenei gyûjteményt, melyekben kuriózumok is
találhatók.
– A zenei könyvtár az egyik
büszkeségünk, hiszen mind az
elõadókra, mind magukra a zenemûvekre nézve vannak itt komoly

VÁROSKÉPEK ÉS ZRÍNYIS KÖZREMÛKÖDÉS

installációt is készített. Kinyomtatta és tükörre ragasztotta egy japán
versnek, és József Attila Szabad
ötletek jegyzékének egy részletét;
ám fonetikus írással. A két verset
fel is mondta diktafonra az eredeti
nyelveken. Az installáció keretében a szavalatot és a fonetikus
szövegeket egyszerre lehetett
hallgatni/olvasni, miközben saját
tükörképével is szembesült az ember. A mûvész többek között arra
szerette volna felhívni a figyelmet,
hogy a hangok utánzásával olyan
dolgokat is elmondhatunk, melyeket valójában nem értünk.
A rezidenciaprogramra augusztus elején újabb mûvészek érkeztek, akik már javában dolgoznak.
Estela Sanchis (Spanyolország)
és Sarah Marie Hughes (USA) egy
közös projektet hoz létre a MIXER
program keretében, aminek a végén egy úgynevezett mûvészkönyv is elkészül. Együttmûködésük azért is izgalmas lesz, mert
Estela eddig a fényképezés és a
performansz elemeit felhasználva,
játékok és játékszabályok révén
vizsgálta mindennapi életünk különbözõ pontjait. Sarah mindeközben experimentális jazz-zenekarokban játszott, de a különleges
vagy éppen rögtönzött hangszerek
és a mozgásszínház sem áll tõle
távol. Így kettejük közös munkájából minden bizonnyal valami egyedi – fotón, mozgásszínházon és
zenén alapuló – alkotás születik.
A két alkotóhoz Nicolas
Maisoneuve kanadai mûvész is
csatlakozik, õ a TRACTOR program keretében saját alkotásait –
különbözõ technikákat ötvöz installációiban a szobrászattól a grafikáig – mutatja majd be az
augusztus végi zárókiállításon.

– pP –
A részletekrõl Kiss Gábor igazgató tájékoztatta lapunkat, aki érdeklõdésünkre felidézte, hogy tavaly egy európai uniós pályázatnak
köszönhetõen teljesen átalakult a
könyvtár olvasóterme, majd a felsõ
szint is. A projekt részeként pedig a
kölcsönzõrész mennyezete és világítása is korszerûsödött. A forrásból azonban az itteni padlózat cseréjére már nem volt lehetõségük.
Idén az önkormányzat 2,5 millió fo-

rintos támogatásából és némi saját
forrásból viszont folytatni tudták a
rekonstrukciót. Így augusztus 1-tõl
egy megszépült kölcsönzõrészleg
fogadja a betérõket.
– Több mint 300 négyzetméteren cseréltük ki a régi, 1985-bõl
származó mûpadlót, ami már
nemcsak megkopott, hanem töredezetté és balesetveszélyessé is
vált – fogalmazott az igazgató. –
Mivel a felújítás miatt mindent ki
kellett pakolni a helyiségbõl, ez jó
alkalom volt arra, hogy korszerû-

ZÁRÓEST AZ IDEI ELSÕ D'CLINIC ALKOTÓTÁBORBAN

 Performansszal, festett kerámiamaszkokkal és zalaegerszegi épületeket ábrázoló festményekkel búcsúzott a D'Clinic
Studios nemzetközi rezidenciaprogram idei elsõ turnusa.
– pet –
Az elmúlt három hétben három
mûvész vette birtokba a Pál Katja
által vezetett Bárhory utcai alkotóházat. Miranda J. Friedman Los Angelesbõl érkezett, a képzõmûvészeti diploma megszerzése után a
reklámszakmában helyezkedett el,
ám késõbb elhagyta ezt a világot.
Ma már kizárólag mûvészetekkel,
fõleg
videómûvészettel
és
performansszal foglalkozik. Mûveit
nemcsak az USA-ban, hanem Németországban és Törökországban
is bemutatták már. Miranda az itt töltött három hét alatt megismerkedett
a Zrínyi Miklós Gimnázium Szépirodalmi Mûhelyének néhány tagjával
(Bogdán Rebekával, Balázs Reginával és Kintli Emesével), akikkel
egy közös produkciót is létrehozott.
A záróesten a közönség is megtekinthette az „önmagunkra találás”
történetét. A performansz díszletéül
(is) szolgáló, folyton változó hátteret
(grafikai illusztrációkat) az alkotó
készítette az itt töltött hetek alatt.
Szintén az USÁ-ból érkezett
Lech, a szobrászmûvész. A fiatal
hölgy Zalaegerszegen mindenek-

elõtt a tradicionális zalai kerámiamûvészettel és annak fortélyaival
ismerkedett meg. Mint azt a
zárókiállításon mesélte: itt készített elõször kerámiamaszkokat.
Korábban ugyanis kizárólag
hulladékanyagokat használt fel. A
most bemutatott maszkjai a hagyományos afrikai formavilágot és

motívumokat mutatják be, de a
kortárs szobrászat technikáiból
merítenek. Nem csoda a maszkok
iránti vonzódása, hiszen Puerto
Ricóból származik, ahol a néphagyományok jellegzetes alakja a
„vejigante”; vagyis az ottani ceremóniák és fesztiválok több mint
kétszáz éves maszk-figurája.
A júliusi rezidenciaprogram harmadik alkotómûvésze Japánból
érkezett Zalaegerszegre. Shin
Itagaki festõ elsõsorban a nagyvárosi tereket, azok látképét viszi fel

vásznaira; pasztell színekben. A
hagyományos japán képzõmûvészet technikáit ötvözi a modern látásmóddal. Fehér háttér elõtt ábrázolja a nagyvárosok jellegzetes
épületeit, melyekben az emberek
magányos, apró alakokként jelennek meg. Az itt-tartózkodása alatt
is folyamatosan járta a város ut-

cáit, tereit, és próbálta megragadni a helyi épületek hangulatát. Ami
igazán tetszett neki, azt elõbb lefotózta, majd ez alapján festette
meg a házakat, tereket, középületeket. A napsütés és a színes épületek látványa egyaránt megragadta fantáziáját. Többek között a
Csipkeházakat, a zsinagógát, a
Dísz teret, a nagytemplomot és az
Eötvös utca, illetve Eötvös köz néhány lakóépületét festette meg.
Shint a magyar és a japán
nyelv szépsége is vonzotta, ezért

nete. Azon belül is fõleg az iskolatörténet. Érdekességképpen elhangzott, hogy a település történetét Sanyi bácsi unokaöccse, Buza
Péter írta meg 2000-ben, a Száz
Magyar Falu Könyvesháza sorozat részeként. Az intézmény a
ZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS A LEVÉLTÁRBAN
könyv szerzõjével is jó kapcsolatot
 A levéltár legidõsebb kutató- egyik legrégebbi kutatót is tisztel- tizedben két nagy témakör foglal- ápol, olyannyira, hogy õ hívta fel a
ját köszöntötték fel a minap az
hetik benne, ami országosan is rit- koztatta: a családtörténet, illetve levéltár figyelmét rokona közelgõ
intézmény munkatársai, 95. szü- kaságnak számít. Az elmúlt két év- szülõföldjének, Söjtörnek a törté- 95. születésnapjára is.
letésnapja alkalmából. Buza
Buza Sándor nem egyszerûen
Sándor nyugalmazott közgazcsak azért látogatja a közgyûjtedász – aki fiatal kora óta az iroményt, hogy nyugdíjas éveit aktídalom és a történelem iránt is
van töltse el. Munkája nyomán
érdeklõdik – több mint húsz éve
ugyanis iskolatörténeti emlékkötelátogatja rendszeresen a köztek és más kiadványok is készülgyûjtemény kutatószolgálatát. A
tek. Kutatásainak így kézzelfoghahelyszínen a jeles alkalomból
tó nyomai és bizonyítékai vannak.
ezúttal nemcsak iratanyagot,
Tevékenysége, mûveltsége, na és
hanem ajándékot is kapott.
szellemi frissessége példaként
szolgálhat a levéltári kutatók szá– pet –
mára – fogalmazott Molnár András.
Mint azt Molnár András, a Zala
Az ünnepelt születésnapja alMegyei Levéltár igazgatója a barákalmából a levéltár egyik legfristi hangulatú összejövetelen elsebb – még be sem mutatott – kömondta: Buza Sándor immár bõ
tetét kapta ajándékba, valamint áthúsz éve intenzív – és ma is aktív
vehetett egy oklevelet, melyen a
– látogatója a levéltárnak. NemZala Megyei Levéltárnoki Hivatal
csak a legidõsebb, hanem az
19. századi pecsétje látható.

KILENCVENÖT ÉVESEN IS AKTÍVAN KUTAT
S

ritkaságok. Megtalálható a polcon
Bartók mûveinek komplett, több
részes kiadása. De olyan érdekességeket is említhetek, mint például
Csajkovszkij Hattyúk tava címû
balettmûve; egyenesen a szovjet
rádió szimfonikus zenekarának
prezentálásában. Fõleg komolyzenei bakelitekbõl áll a gyûjtemény,
de azért más mûfajú és típusú zenei kiadványok is találhatók. Tisztában vagyunk vele, hogy a régi
hanglemezeknek nagy reneszánsza van manapság, ezért a jelenlegi állományt már nem selejtezzük tovább. Megõrizzük a ritkaságokat. Szerencsére van olyan zenelejátszónk, amivel meg tudjuk
szólaltatni a bakeliteket, de gondolkodunk azon is, hogy hogyan
lehetne digitalizálni a gyûjteményt.
A könyvtár további terveivel

LILI

kapcsolatban az igazgató kérdésünkre elmondta: bár egy külsõ
szemlélõnek talán úgy tûnik, hogy
a mostani fejlesztésekkel befejezõdött az intézmény rekonstrukciója, azért akad még bõven tennivaló. Fel kell dolgozniuk például a
közelmúltban hozzájuk került pedagógiai gyûjtemény könyv- és
folyóiratállományát. Ezenkívül felújításra vár a könyvtárépület mélyraktára. Ezt a Deák tér alatt meghúzódó helyiséget egykor a régi
kazánházból alakították ki, ami jó
megoldásnak tûnt. Egy pár évvel
ezelõtti vízbetörés azonban tönkretette a fal szigetelését. Az önkormányzat segítségével kiépült egy
csapadékvíz-elvezetõ rendszer,
ami megszüntette a beázást, a falon keletkezõ károkat viszont szeretnék mielõbb helyreállítani.

BÁRÓNÕ

 Újabb zenés darab várja a Kvártélyház közönségét augusztusban. Szintén a könnyedebb mûfajból egy adalék, Huszka Jenõ talán legismertebb operettjét, a Lili bárónõt tûzték színre
Tompagábor Kornél rendezésében.
A „Tündérkirálynõ” fõszerepben
Foki Veronika, egykori zalaegerszegi színésznõ látható finom bárónõként és hallható primadonnaként. Nemcsak az õ éneke nívós,
hanem az élõ zenés kíséret Máriás Zsolt vezetésével, aki rövid
ideig szereplõként is színre lép. A
fülbemászó dallamok a happy end
aláfestõi.
A kilenctagú stáb tánclépéseit
Stefán Gábor koreografálta. Új arc
a színen vendégfellépõként Korponay Zsófi, a budapesti József Attila

Színház tagja, aki fiatal kora ellenére, Kovács Virággal együtt, az idõs
Illésházi testvérpár egyik tagját alakítja. Nem ez az egyetlen rendezõi
változtatás, mely a közönséget várja, amennyiben az idõjárás is
könnyed és nyárias marad.
A fõbb szerepeket Foki Veronika, Bot Gábor, Hertelendy Attila és
Ticz András keltik életre.
Az érdekeségek között említhetõ, hogy rövid szerep erejéig a kórház orvos-igazgatója, dr. Kecskés
Gábor is színre lép.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
AKTUÁLIS KÉPZÉSI AJÁNLATA:
· 2019.08.21. 9.00 Elsõsegély tanfolyam (vizsga: 2019.08.28.)
· 2019.08.26. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ
az alábbi szakmairányokban:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgépkezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka,-rakodó- és szállítógépkezelõ E-000883/2014/A002;
– Útépítõ,- és karbantartógép E-000883/2014/A004;
– Energiaátalakító-berendezés kezelõje E-000883/2014/0005;
– Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje E-000883/2014/A006;
– Alapozás, közmû és fenntartási-gép kezelõ E-000883/2014/007;
· 2019.09.09. 13:00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2019.08.29., vizsga. 2019.09.14)
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
• TAXI vezetõ, személygépkocsis-személyszállító;

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! • *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
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EGERSZEG BÚCSÚ A SKANZENBEN
ÁTADTÁK AZ IDEI LOKÁLPATRIÓTA DÍJAT

szervezéséért vehette át az oklevelet és a díjat a Göcseji Falumúzeumban rendezett eseményen.
Szintén elismerésben részesült
dr. Bérczes Edit (ultramaratonista,
a BGF angol szaknyelvi oktatója,
számos civil szervezet tagja és jótékonysági program támogatója,
szervezõje), valamint Kiss Gábor

 Huszadik alkalommal került megrendezésre az Egerszeg Búcsú. Július 28-án, vasárnap 10 órától este 8 óráig várták az érdeklõdõket a Göcseji Falumúzeumba, ahol a hagyományõrzõ
programokon, kirakodóvásáron túl, sor került az idei Lokálpatrióta díj átadására is.
– pet –
A részletekrõl az esemény elõtt
a skanzenben tartottak sajtótájékoztatót a szervezõ Együtt Zalaegerszegért Egyesület (EZE) és a
házigazda intézmény vezetõi. Bevezetésképpen Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója elmondta: bár tavaly a tervezett felújítási
munkák miatt szünetelt a falumúzeum, idén (a rekonstrukció csúszása miatt) minden nagy nyári és
õszi rendezvényüket megtartják.
Az Egerszeg Búcsúval kapcsolatban Major Zsolt, az EZE alelnöke úgy fogalmazott: húsz évvel
ezelõtt, azzal a céllal szervezték
meg az elsõ programot, hogy emléket állítsanak a város védõszentjének, Mária Magdolnának,
illetve, hogy felelevenítsék a régi

búcsúk hangulatát. Nem szerették
volna ugyanis, ha elveszik ez a
szép hagyomány; a skanzen pedig épp alkalmas helyszín arra,
hogy a látogatókat évrõl évre kicsit visszarepítsék a múltba. Örülnek, hogy az Egerszeg Búcsú
gyökeret vert a város kulturális
életében, és minden esztendõben
meg tudják rendezni, Magdolnanap környékén.
Ami a programokat illeti: idén is
mesterségbemutatókkal, kirakodóvásárral, játszóházzal, kulturális
és folklórmûsorokkal várták az érdeklõdõket nemcsak a skanzen,
hanem a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum területén is.
A hagyományokhoz híven az
Egerszeg Búcsú keretében került
sor a Lokálpatrióta díj, és a Lokálpatrióta emlékplakettek átadására

– AL –

is. Az idei eseményen Skrabut
Éva, a Zalaegerszegi Kézmûvesek Háza nyugalmazott vezetõje,
a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület elnöke kapta a Lokálpatrióta díjat.
Skrabut Éva többek között a
kézmûves hagyományok ápolásáért, a gébárti alkotótábor, majd
az országos fazekastalálkozó létrehozásáért és évenkénti meg-

A tematikus kiállítás minden
helyszínén szakemberek várták az
érdeklõdõket az interaktív látnivalók és kipróbálnivalók kommentálásához, illetve a kérdések megválaszolásához, tájékoztatta lapunkat Bognárné Bengõ Hajnalka, a
fõszervezõ Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület részérõl.
Szemléletes bemutatók és fizikális érzetek hozták közel azt a jeles 9 hónapot, mely a baba születését elõzi meg. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési
Központja biztosította a mindehhez szükséges demonstrációs
eszközöket. Így többek között a
várandósság középidejére elért
testméretváltozásokat, felcsatolható „édes teherként” tapasztalhatták meg az érdeklõdõk. A fogantatást többféle szemléltetõeszköz mutatta be, érzékeltetve
az arányokat és az esélyeket,
mely a két sejt találkozásának
hátterében áll. A magzati fejlõdést
és a szülés-születés fázisait szintén élethû és életnagyságú demonstrációs eszközök szemléltették. A szülés kezdetekor induló,
„bemelegítõ” simaizom-összehúzódásokat is érzékelhetõvé tették
egy stimulációs eszközzel, így
akár az apukák is egy kis tapasz-

A FORETEX Kft.
zalaegerszegi
két telephelyére keres
FIX bérrel augusztustól
megváltozott
munkaképességû
munkavállalókat
géprongyvágó, válogató
munkakörbe,
részmunkaidõs
foglalkoztatással,
délelõttös mûszakban.

ÉRDEKLÕDNI:
+36-70/413-8022,
info@foretex.hu

Gecse Péter alpolgármester
azzal kezdte, hogy a Városgazdálkodási Kft. tevékenységi körébe
négy ágazat – a kegyeleti, a par-

amit rövidesen egy újabb szerzeménnyel bõvítnek. Ez egy felhordószerkezettel kombinált seprõgép lesz. Az országosan, így a városban is jelentkezõ munkaerõhiány részbeni kezelésére, illetve a

kolási, a közterület-tisztítási és a
parkfenntartási – tartozik. Az utóbbi esetében nagy fontossággal bír
a belváros esztétikus megjelenése, a város más részein pedig a
minõségibb zöldfelület-gazdálkodás. Ez azt jelenti, hogy többször
kell kaszálni, tekintettel a megváltozott idõjárási körülményekre. Ez
egyrészt emberi erõforrás bevonásával növelhetõ, amelynek gátat
szab a szakemberhiány. A Városgazdálkodási Kft. részben emiatt
döntött a modernizáció, a gépesítés mellett. Az új eszköz megvásárlását eredményes gazdálkodása is lehetõvé tette.
Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója
azt mondta, korábban is igyekeztek olyan korszerû és hatékony
eszközöket beszerezni, amelyekkel a fenntartási költségek is csökkenthetõk. Ennek példája a John
Deere fûnyíró traktorok flottája,

hatékonyság növelésére olyan innovatív megoldásokat kívánnak
bevezetni, amit a most bemutatott
a Robocut rádió-távvezérlésû fûnyíró kasza képvisel elsõként.
A 40 lóerõs gép az 55 fokos
domboldalt is biztonságosan le tudja kaszálni. A 130 centiméter széles, vízszintes tengelyû vágószerkezet 22 pár Y alakú kést tartalmaz,
amelyek percenként maximálisan 3
ezer fordulatra képesek. A borulás
illetve a kõfelverõdés ellen is védelemmel rendelkezõ eszköz további
elõnye a kereszt- és hosszirányú
talajkövetés, amellyel a terep egyenetlenségeit küszöböli ki.
Az innováció a Városgazdálkodási Kft. más tevékenységeiben is
megjelenik. Ennek kapcsán elhangzott, hogy hamarosan mûködésbe lép az internetes parkolóbérlet-vásárlási rendszer, amely a
gyorsabb ügyintézés lehetõségét
adja az állampolgárok számára.

(a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, helytörténeti
kiadványok szerkesztõje, kulturális események szervezõje és moderátora). A Lokálpatrióta díjat és
az emlékplaketteket Balaicz Zoltán polgármester, valamint dr. Kocsis Gyula, az EZE elnöke adta át
a kitüntetetteknek. Laudációt dr.
Katona György mérnök-közgazdász mondott.

(mely néhány napon belül is eltérést mutat) igazodik a tej mennyisége, a baba/gyermek (akár több
éves korú!) életkori igényeihez az
összetétel, a gyermek betegsége
esetén pedig megjelenik benne a
gyógyító anyag.
A szervezõk kiemelt figyelmet
talást szerezhettek a folyamat nek teljes mértékû figyelembevé- szenteltek az egyre aktívabb apukezdeti stádiumáról.
telének csodájáról beszélt. Értsd, káknak, külön pólófallal is motiválNagyon kellemes háttérkörnye- az újszülött gyomorméretéhez va õket. Nem tagadhatók le a félelzetben várta a
mek és problémák
betérõket
sem, melyek a gyerMerthné Egyed
mek születése elõtt,
Mária baki köra családdá válás
zeti
védõnõ,
után üthetik fel a feaki az anyatej
jüket. Mindezekkel
és az újszülött,
kapcsolatban csakésõbb a cseládterapeuták adtak
csemõ, illetve a
tanácsokat. S aki
kisgyerek igéegyelõre még nem
nyeinek egykér az élet legnamáshoz igazogyobb csodájából,
dásáról,
az
azok számára a foanyai szervegamzásgátlás mozet bámulatos
dern és alternatív lefinomhangoláhetõségeirõl beszélt
sáról és a gyerTóthné Koller Mária
mek igényeivédõnõ.

A MAGZAT FEJLÕDÉSÉRÕL ÉS A SZÜLÉSRÕL

– b. k. –

ESZKÖZFEJLESZTÉS A VG KFT.-NÉL

 Robotfûnyírót állított üzembe a Városgazdálkodási Kft. Zalaegerszegen. Az önkormányzati tulajdonú társaság végzi a város
1,5 millió négyzetmétert meghaladó zöldfelületének fenntartását.
Az innovatív eszköz olyan meredek rézsûk kaszálására is alkalmas, mint a Gébárti-tó gátja. Terepviszonya miatt nem véletlenül
választották a sajtótájékoztató helyszínéül, ahol mûködés közben
mutatták be az önjáró jármûvet, amely 8–10 ember munkájának
kiváltására is alkalmas lehet.

SZEMLÉLTETÕESZKÖZÖKKEL
 A Születés Hete programsorozat elsõ rendezvényei között
interaktív kiállítást rendeztek a
Keresztury VMK színháztermében. A fogantatást, várandósságot, születést bemutató tárlaton
a leendõ anyukák mellett néhány leendõ apuka és nagymama is részt vett.

TÁVIRÁNYÍTÓS FÛNYÍRÓ

7

Kitekintõ

A SZOCIÁLIS ÜGYEK ÁLLTAK LEGKÖZELEBB A SZÍVÉHEZ ORVOS FOTÓS KIÁLLÍTÁSA
KISS FERENC (MSZP): 4 ÉV A PARLAMENTBEN, 25 ÉV A KÉPVISELÕ-TESTÜLETBEN KÓRHÁZTÖRTÉNET A NEUROGALÉRIÁBAN

 Jubilál Kiss Ferenc, a városi közgyûlés szocialista önkormányzati képviselõje: 1994 óta dolgozik a képviselõ-testületben, mint
mondja, munkáját szolgálatnak tekintette, és csak Zalaegerszeg
fejlõdésének segítése volt a célja az elmúlt 25 évben. A mostani
ötéves választási ciklust értékelve látható: vegyesek az érzelmei,
lát pozitív és negatív dolgokat is. Ez pedig érthetõ, hiszen ellenzéki képviselõként másképpen lát helyzeteket, prioritásokat.
– V. Zs. –
– Ez a ciklus olyan helyzetet teremtett az önkormányzat életében, amikor sok pénz volt, és azon
kellett gondolkodni, milyen jó pályázatokat lehetne nyerni. Soha
nem lesz többé ilyen idõszak, az
európai uniós támogatás lényegesen kevesebb lesz 2020 után. El
kell ismerni – mondja –, hogy a lehetõséget a város vezetése felismerte és sikeres pályázatokat bonyolított le. Az más kérdés, hogy
egy-két projektnél bebizonyosodott, nem valósul meg, különbözõ
okok miatt: munkaerõpiaci, finanszírozási, áremelkedési problémák adódtak. Ezért sem értem,
miért kellett Zalaegerszegnek is
„beleállni” az „Állítsuk meg
Brüsszelt!” kampányba, amikor a
város nagyon sok európai uniós
pénzt tudott felhasználni az elmúlt
években. Hogy az EU-s források
és a Modern Városok Program által segített fejlesztések mennyiben
segítették az itt élõk érdekeit, ezt
az idõ dönti majd el. Sikeresnek
tartottam a pályázatokat, de én,
mint ellenzéki képviselõ, sok kérdésben más prioritást határoztam
volna meg. Olyant, ami még jobban szolgálná Zalaegerszeg érdekeit és az itt élõk közérzetét.
Kiss Ferenc azt mondja, a közgyûlési munka egy kicsit csalódás
volt neki.

– A huszonöt éves közgyûlési,
illetve az ötéves parlamenti munkám alapján úgy érzem, azok közé tartozom, akik a képviselõ-testület legfelkészültebb képviselõi
voltak. Ez abból állt, hogy véleményt mondtam az elõterjesztésekrõl, esetenként szakmai vitákat kezdeményeztem. Az elmúlt öt
évben volt körülbelül 42 testületi
ülés, a statisztikai adatok alapján
638 hozzászólásom volt ez idõ
alatt, ami 22 óra hozzászólási idõt
jelent. Az utánam következõ legtöbbet szóló fideszes képviselõ is
ennek az egyharmadát produkálta. Viszont vannak olyanok, akik
az öt év alatt összesen tíz alkalommal szólaltak meg. Ez azt jelenti számomra, hogy vannak képviselõk, akik csak azért ülnek a
közgyûlésben, hogy biztosítsák a
határozatképességet és megnyomják a gombokat. Ez nem segíti a közgyûlés munkáját – véli
Kiss Ferenc és hozzáteszi: – Sajnos, a politika belekényszerítette
a többségi frakció képviselõit abba, hogy nem is kell gondolkodni,
úgyis megmondják, hogyan kell
szavazni. Én egy aktív, vitatkozó,
javaslattevõ közgyûlésben szerettem volna dolgozni. Ugyanez áll a
szakbizottságokra is, olyanokat
delegáltak, akik egyszer sem szólaltak meg az öt év alatt, és még
az elõterjesztéseket sem mindig
olvasták el. Pedig a szakmai kér-

Kiss Ferenc

désekkel a bizottságokban kellene foglalkozni.
Ezalatt az öt év alatt jelentõsen
megváltozott a közgyûlési többség
és az ellenzék szerepe – folytatja
Kiss Ferenc. – Gazdaságilag jobb
helyzetbe került Zalaegerszeg az
uniós pénzek által, és el kell ismerni, a polgármester jól lobbizott
és igyekezett politikailag korrekt
lenni. Tudom jól, neki is meg kell
felelnie a politikai elvárásoknak,
de szerintem komolyan gondolta,
hogy bevonja az ellenzéki képviselõket is a munkába.
Kiss Ferenc négy szakbizottságban dolgozott, sok interpellációt nyújtott be. A város különbözõ
pontjairól keresték fel fogadóóráin,
igyekezett segítséget nyújtani
azoknak, akik megkérték. Minden
képviselõ a város érdekében végzendõ munkára esküdött fel.
– Ezért mondom, hogy nem igaz
az, hogy egy választókörzetért
csak az ott megválasztott képviselõ
felel. Szerintem egy ellenzéki képviselõnek is a város ügyeit kell kép-

VÉDELEM, BIZTONSÁG, MODERN HADSEREG
BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER ZALAEGERSZEGEN

 A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési Programot ismertette dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter Zalaegerszegen, a
megyei kormányhivatalban. Az elmúlt 25 év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programját ismerhették meg a megjelent
szakemberek és polgármesterek. A minisztert dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, Vigh László országgyûlési képviselõ és dr.
Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke fogadta.
A honvédelmi tárca vezetõje
többek között arról beszélt, hogy
Magyarországnak szüksége van
korszerû, modern, ütõképes honvédségre. Az ország, az emberek
biztonságát garantálni kell, de
nem csak a katonák és fegyverek
erejével kell védeni, a kereteket a
területi védelmi igazgatással kell
kialakítani. A magyar haderõfejlesztés kapcsán nem háborúra készülünk – hangsúlyozta a miniszter –, hanem arra, hogy képesek
legyünk megvédeni a békét. Sze-

retteink, értékeink és hazánk megvédése a legfontosabb.
Szólt arról, hogy megjelent az
úgynevezett „hibrid hadviselési
forma”, ami nemcsak a katonákra,
az országra, de a közigazgatás
mûködésére is ki tudja terjeszteni
a hatását, vagyis ma már a
kibertérben is zajlanak hadmûveletek. A 21. század egyik komoly
kihívásának nevezte az informatikai rendszerekre leselkedõ veszélyeket, ezért ezen a területen nem
elég folyamatosan lépést tartani,

de elébe is kell menni a problémáknak. Kifejtette: a biztonságra
veszélyt jelentenek jelenleg az
észak-afrikai, közel-keleti, ázsiai
instabil államok, vagy a 2015-ben
kicsúcsosodott migrációs hullám.
A NATO is két veszélyeztetettségi
irányt jelöl meg, kelet felöl Oroszországot, délrõl pedig az instabil
afrikai, ázsiai, közel-keleti államokat, ami az illegális migrációt is
magában foglalja. A miniszter
hangsúlyozta: Magyarország számára a déli fenyegetettség az elsõdleges, a Nyugat-Balkánon
ugyanis még ma sincs béke.
A haderõfejlesztés technikai oldaláról szólva elmondta: 20 könynyû helikoptert vásárolt az elmúlt
évben a Magyar Honvédség, és
16 nagyobb teljesítményû beszerzése is folyamatban van.

viselnie a Göcseji úti járdától kezdve a páterdombi telekátalakításokon át a temetõi világosításig stb...
Négy szakbizottságnak voltam a
tagja. A szociális ügyek mindig közel álltak a szívemhez, különösen a
szociális támogatások és ezek felülvizsgálata. Az ezzel kapcsolatos
észrevételeimet, javaslataimat a
polgármester úr több esetben is befogadta. A mûszaki és a gazdasági
bizottságban is többször vitatkoztam, tettem fel kérdéseket. Nem
tudtuk megoldani a Kossuth utcai
anomáliákat, a parkolási gondokat,
és az sem közömbös senkinek, milyen közösségi közlekedésre lenne
szüksége a városnak. Észrevételeztem többször a pénzek felhasználását egy-egy költségvetési vitában, mert nagyon fontos, hogy Zalaegerszeg ne adósodjon el, a hitelfelvétel nagyon komoly dolog.
Sajnálja, hogy az ellenzék
megjelenési lehetõsége kevés, illetve korlátozott, pedig a valós
problémákra fel kell hívni a figyelmet. Így például a polgármesternek is van lehetõsége reagálni
egy-egy felvetett témára.
Kiss Ferenc úgy látja, eljött az
az idõ, hogy õ az utolsó, aki szocialista képviselõként ült a városi
közgyûlésben. Aztán megjegyzi:
milyen érdekes a politika… A rendszerváltozás utáni elsõ közgyûlésben viszont nem volt önálló
fideszes képviselõ… Hát ez van…
– de a jövõben, a város érdekében,
pártállástól függetlenül, minden
képviselõnek össze kell fogni.

 Újabb kiállítás nyílt a Zala Megyei Szent Rafael Kórház neurológiai szakambulanciájának várótermében. A szokásoknak megfelelõen ismét egy kórházi dolgozó munkáit szemlélhetik az érdeklõdõk. A mostani tárlat érdekessége, hogy néhai dr. Schlemmer
Tamás, egykori radiológus fõorvos reproduktív képei kórháztörténeti adalékkal is szolgálnak.
– b. k. –
Volt kollégák, családtagok kaptak szót a megnyitón. Dr. Halász
Gabriella, a kórház fõigazgatója kiemelte, az egykori röntgenosztály
munkáját megörökítõ képek jól mutatják, honnan hová fejlõdött a betegellátásban használt technika. Dr.
Schlemmer Tamást széles látókörû
emberként jellemezte, mind orvosként, mind egyéb érdeklõdését tekintve, amely a képeken is visszaköszön. Dr. Németh László, a neu-

részt vett, közülük a kiállító fia,
Schlemmer Tamás ismertette a kiállítás létrejöttét. Elmondta: 1956 és
2017 között készült fekete-fehér fotók láthatók, melyek egy része a
röntgenosztály múltját mutatja, a
többi pedig az érdeklõdési körnek
megfelelõ tájképeket, pillanatfelvételeket.
Dr. Gasztonyi Vince nyugalmazott radiológus fõorvos, úgyis mint
az egyik fotó alanya, idézte fel kollégája és barátja alakját és a fotózással kapcsolatban vallott elveit. Ez

rológiai osztály vezetõje szintén az
egykori kolléga emberi oldalát
hangsúlyozta, azt a mindenek feletti eleganciát és zárkózottságot, ami
jellemezte, és hogy minden körülmények között ember tudott lenni.
A megnyitón több családtag is

utóbbit szakmai részrõl is értékelte
Zóka Gyula fotógráfus. Megjegyezte: dr. Schlemmer Tamás alapító
tagja volt az 1960-ban alakult Zalaegerszegi Fotóklubnak. Szakismeret és szerénység jellemezte orvosként és fotósként egyaránt.

ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN

A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT
ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:

ács, ács-tetõfedõ, adminisztrátor, állatgondozó, ápoló-gondozó, árubeszámoló,
áruterítõ, asszisztens, autószerelõ, bérszámfejtõ és munkaügyi ügyintézõ, betanított
munkás, bútorasztalos, büfés, CNC-marós, CNC-esztergályos, eladó (többféle területre),
eladó-pénztáros, elektromûszerész, építõipari segédmunkás, épületasztalos, értékesítõ,
ételfutár, faipari gépkezelõ, faipari technikus, fejlesztõ pedagógus, felszolgáló,
felvonószerelõ, fémipari segédmunkás, fémszerkezet-szerelõ, forgácsoló, gépbeállító
operátor, gépészmérnök, gépkezelõ, gépszerelõ, gépkocsivezetõ (B vagy C vagy CE
kategóriás), géplakatos, gyermekfelügyelõ, hegesztõ, hideg- és melegburkoló,
homlokzatszigetelõ, hulladékválogató, húsfeldolgozó, irodai munkatárs, javító,
kábeldobalkatrész-gyártó, karbantartó, karbantartó lakatos, karosszérialakatos,
kereskedelmi asszisztens, kereskedelmi kapcsolattartó, konyhai kisegítõ, koordinátafúrógép-kezelõ, kõmûves, könyvelési és számlázási munkatárs, lakatos, marós,
mûszaki ügyintézõ, mûszaki rajzoló, mûszerész, nehézgépkezelõ, nevelõtanár,
nyílászáró-beépítõ, nyomdai dolgozó, ofszet gépmester, operátor, óvodapedagógus,
pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számiveli munkatárs, projektasszisztens, pultos,
rakodó, raktári anyagmozgató, raktáros, raktáros-targoncás, segédmunkás, sorfeltöltõ,
stancagépkezelõ, szakács, személyi edzõ, szerkezetlakatos, szobafestõ, takarító
(teljes és részmunkaidõs is), targoncavezetõ, termékleszedõ, területi képviselõ, udvari
munkás, üzemi adminisztrátor, varrónõ, varrodai kisegítõ, vasúti pályamunkás,
vendéglátó eladó, villanyszerelõ

További részletek: vmp.munka.hu.
• Hasznos információk: www.paktumportal.hu
ÉRDEKLÕDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL:
Kontakt Nonprofit Kft. Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) Iroda
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44. Tel.: 92/549-172,
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály
Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
Tel: 92/549-480,
ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök:
8.00–12.00, 13.00–15.00, péntek: 8.00–12.00
TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program
Zalaegerszeg megyei jogú városban
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2019. 08. 28., 29. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 08. 30. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•
BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!
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Városháza
ELMARAD

A FOGADÓÓRA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy DR. VADVÁRI TIBOR, Zalaegerszeg alpolgármesterének augusztus 21-ei fogadóórája elmarad.
Szíves megértésüket kérjük!

ELMARAD

A FOGADÓÓRA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy DR. KOVÁCS GÁBOR, Zalaegerszeg címzetes fõjegyzõje augusztus 19-ei fogadóórája elmarad.
Szíves megértésüket kérjük!

FORGALOMKORLÁTOZÁS
 Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminõség-javítása és vízellátásának fejlesztése elnevezésû
KEHOP-projekt keretében már a Ságodi úton is folytatódnak
munkálatok.
2019.08.01-tõl a KEHOP-projekt keretében Zalaegerszeg városát érintõ ivóvíz-rekonstrukciós munkák – kézi forgalomirányítás
mellett – a Ságodi úton is elkezdõdtek, egészen a Neszeli út csatlakozásáig. 2019.08.05-tõl a Ságodi úton félpályás forgalomkorlátozás lépett életbe, azaz a forgalom a város felé egy sávon biztosítva lesz. A városból Ságod felé a közlekedés a Kaszaházi u.–
Kiserdei u. irányban javasolt. A munkavégzés várható idõtartama
kb. 3 hét. A munkák idejére a lakosság türelmét kérjük!

ÚTLEZÁRÁS
AUGUSZTUS 19-ÉN
 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2019. augusztus 19-én
(hétfõ) városi ünnepség miatt 18.30 órától 20.30 óráig lezárják
a Nyerges utca Szent István-domb elõtti szakaszát.
A 2-es jelzésû helyi autóbuszjáratok az útlezárás idején terelõúton közlekednek.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
ZMJV Önkormányzata

KISEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA
(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ KONYHAI KISEGÍTÕ
munkakörbe, kétmûszakos munkarendbe.
Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Bálintné Szalai Anikónál lehet a
92/317-683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon, az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu címen
vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

2019. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS!
kozetkeztetes@zegesz.hu

SAJTÓVÁLTOZOTT
KÖZLEMÉNY AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Értesítjük a lakosságot, iskolánk környékének lakóit, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozóit, betegeit és
látogatóit, hogy a zalaegerszegi
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
tornatermének és vívótermének beruházási munkálatai Magyarország Kormányának támogatásával 2019. augusztus
6-án elkezdõdtek.
Az építési terület megközelítése a Zárda utca felõl történik.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egerszeg-kártya ügyintézésének ügyfélfogadási rendje 2019. július 1-jétõl
az alábbiak szerint módosul:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

ügyfélfogadás nincs
8.00–12.00 – 13.00–16.00
8.00–12.00 – 13.00–17.30
ügyfélfogadás nincs
8.00–12.00

A személyes ügyintézés mellett elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül is igényelhetõ az Egerszeg-kártya (www.zalaegerszeg.hu
– On-line Egerszeg-kártya-igénylés).
Egy ügyfélkapun belül a többi családtag igénye is benyújtható.
A kártya megérkezéséig az ügyfélkapura küldött visszaigazolást
használhatják a kérelmezõk.

 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019. AUGUSZTUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

A beruházás kivitelezése
várhatóan 2020. év végéig tart.

INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Ezúton kérjük az érintettek
türelmét és megértését.

TÁJÉKOZTATÁS ÜVEGHULLADÉK GYÛJTÉSÉRÕL

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

2019. 08. 21.
2019. 08. 22.
2019. 08. 22.
2019. 08. 21.
2019. 08. 22.
2019. 08. 26.
2019. 08. 28.
2019. 08. 22.
2019. 08. 26.
2019. 08. 21.
2019. 08. 22.
2019. 08. 21.
2019. 08. 22.
2019. 08. 26.
2019. 08. 21.
2019. 08. 21.

Notre Dame Nõi
Kanonok- és Tanítórend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszegen a
házhoz menõ üveghulladék gyûjtésének idõpontjai 2019. évben az alábbiak: 2019. február 1., 2019. május 3., 2019. augusztus 2., 2019. november 1.
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

SZEDÉS HELYE
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
9.00–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra
7.30–17 óra

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

PÓTBESZEDÉS: 2019. AUGUSZTUS 28. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

Mindszenty József
Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

MEGKEZDIK

FELHÍVÁS

A TERMÁLVIZES KÚT FÚRÁSÁT

TAKARÍTÓI
MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE

 A Modern Városok Program keretében megvalósuló városi
uszodafejlesztés kivitelezési munkálatai tavasz óta zajlanak. A
megvalósuló létesítmény több, az üzemeltetés hatékonyságát
szolgáló technikai megoldást is tartalmazni fog: a vízellátást
részben hideg vizes kút, a mûködéshez szükséges hõ egy részét termálvizes kút biztosítja majd.
A hideg vizes kút kiépítése megtörtént, a kivitelezõ a napokban
kezdi meg a termálvizes kút fúrási munkálatait, ami elõreláthatóan
augusztus végéig tart. A megfelelõ hõmérsékletû vízhez tervezetten
1.100 méteres mélységet kell elérni. A kútfúrás erõs zajhatással jár,
ami zavaró lehet a munkaterület közvetlen környezetében élõ lakosok számára. A zaj csökkentése érdekében a kivitelezõ zajvédõ falat épít. A munkát a hét minden napján, a technológiai szempontok
mérlegelésével, napi 24 órában végezhetik.
Az önkormányzat a munkavégzés okozta kellemetlenségekért,
amely a városi uszodafejlesztés mielõbbi megvalósítása érdekében
történik, a lakosság türelmét és megértését kéri.

A VÁSÁRCSARNOK
GAZDÁLKODÁSI
SZERVEZET ZALAEGERSZEG
MUNKATÁRSAT
KERES
TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE,
2019. SZEPTEMBER 1-JEI
MUNKAKEZDÉSSEL.
Érdeklõdni lehet
a +36-20/940-9010
telefonszámon.
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Városháza

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

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

Megnevezés

Terület

a zalaegerszegi 15465/9 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezésû, 8020 m2 területû ingatlan

8020 m2

Nettó érték
(induló ár)
összesen
28.070.000 Ft

Bruttó érték
(induló ár)
összesen
35.648.900 Ft

A pályázatokat „15465/9 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A meghirdetett ingatlan Zalaegerszegen, a Tudományos és Technológiai Park területén helyezkedik el,
a közmûvekkel való ellátása megoldott. A zalaegerszegi 15465/9 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ingatlan forgalmi értéke a „Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közmûvekkel való ellátása” címû TOP-6.1.1.-15-ZL1-2016-00001
azonosító számú projekt keretében megvalósult közmûvesítéssel került meghatározásra.

AUGUSZTUS 15–17. 20.30 ÓRA

Lili bárónõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)

AUGUSZTUS 17. 9–18 ÓRA

Wolfpack 2019 makettverseny és kiállítás
(Apáczai Mûvelõdési Központ)

AUGUSZTUS 17. 19 ÓRA

Terítéken Zalaegerszeg – Idõutazó gasztróséta

AUGUSZTUS 19.

Szent István-ünnep
(Csácsbozsok városrész, Szent István-szobor) ünnepség

AUGUSZTUS 20. 10.30 ÓRA

Az új kenyér megáldása és megszegése
(Jézus Szíve ferences plébániatemplom

AUGUSZTUS 20.

Falumúzeum napja (Göcseji Falumúzeum)

AUGUSZTUS 20.

Az államalapítás és új kenyér ünnepe
(Zalaegerszeg-Andráshida, Szent István-emlékkõ)

A pályázók köre: Ajánlattételre gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók jogosultak.
Pályázati feltételek:
– Az önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték adásához köti, amelynek összege a bruttó
induló ár 5%-a, azaz 1.782.445 Ft. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a pályázati biztosíték befizetése. A befizetett biztosíték a megkötött adásvételi szerzõdésben foglalónak minõsül, és a
vételárba beszámításra kerül.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése
alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtónak cégszerûen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerzõdés semmis.
– Eredményes pályázat esetén a pályázaton nyertes ajánlattevõvel adásvételi szerzõdés aláírására
kerül sor.
– Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése
esetén az államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az állam elõvásárlási
jogára tekintettel az adásvételi szerzõdés csak az elõvásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidõ eltelte után lép hatályba.
– A vételár 100%-a – melybe a befizetett pályázati biztosíték foglalóként beszámít – az adásvételi szerzõdés hatályba lépését követõ 30 napon belül esedékes. Ajánlattevõ ajánlatában a vételár megfizetésére az itt meghatározottaknál az önkormányzat számára kedvezõbb ajánlatot is tehet.
– A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott idõre történõ meg nem fizetése esetére.
– Az adásvétellel kapcsolatos változások ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevõt terheli.
– A közgyûlés hozzájárul, hogy a vevõ tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejûleg a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. vagyonkezelõi joga törlésre kerüljön.
Pályázati ajánlat
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, statisztikai számát, képviselõje nevét.
– A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely a kiinduló vételárnál kevesebb nem lehet. A vételár megfizetésének vállalt határidejét, mely a pályázati felhívásban szereplõ idõtartamnál hosszabb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint a pályázati feltételek és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségek vállalásáról.
– Cégszerûen aláírt nyilatkozatot a szervezet átláthatóságáról az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
foglaltak szerint.
Pályázati biztosíték
A pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.
A pályázati biztosítékot a ZMJV Önkormányzata OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11749008-15432704 számú
bankszámlájára kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülõ foglalónak minõsül. Nem nyertes pályázó részére az általa befizetett pályázati biztosíték az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen
visszafizeti a kiíró a pályázati biztosítékot a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy
azt eredménytelennek nyilvánítja.
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2019. augusztus 16. (péntek) 10.00 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.,
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda
személyesen vagy postai úton

AUGUSZTUS 21. 17 ÓRA

Kertvárosi vakáció (Bóbita játszótér)

AUGUSZTUS 24.

AquaCity strandröplabda-bajnokság 3. forduló
(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark)

AUGUSZTUS 31. 11 ÓRÁTÓL

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg, Pf: 40.
Telefon: 92/314-090; Fax: 92/314-090

PÁLYÁZATI

2019. augusztus 16. (péntek) 10.15 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik. Az ajánlatok
bontását a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. végzi; a bontáson részt vesz a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya egy képviselõje, a Mûszaki Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egy-egy tagja. Az
ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl jegyzõkönyv készül.
Érvénytelen az ajánlat, ha
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be,
– a pályázati biztosítékot az ajánlattevõ nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta,
– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek, az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza,
– a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz.
Pályázat bírálati szempontja:
A legmagasabb összegû vételár.
Vételár megfizetése:
– A vevõ a vételárat a pályázati felhívásban, az általa tett ajánlatban és az adásvételi szerzõdésben
foglaltak szerint köteles megfizetni.
– A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott idõre történõ meg nem fizetése esetére.
– Az adásvétellel kapcsolatos változások ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevõt terheli.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. em. 11. sz. irodájában és a 92/510-175-ös telefonszámon lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

FELHÍVÁS

 A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe
adni, határozott idejû, 3 éves idõtartamra, 2019. szeptember 1. napjától az alábbi ingatlant:
Cím (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16. sz. alatti
6522 hrsz-ú ingatlan

Megnevezés

Alapterület

Induló nettó
bérleti díj/hó
Ft

Bánatpénz

vendéglátóhelyiség

66,2 m2

53.000 Ft

8.000 Ft

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,
amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2019. augusztus 26. 10.00
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

PÁLYÁZATI

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Pályázat bontásának idõpontja:
Helye:

Bogáncs 20. születésnapi családi nap

FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA
 ZMJV Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre
bérbe kívánja adni a Kossuth u. 4–6. sz. alatti Csipke üzletház (Zalaegerszeg 2288 hrsz) II.
emeletén található, nem lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:
Kossuth u. 4–6.
(Csipke üzletház)
II. emelet

Iroda alapterülete (m2)

Havi induló
NETTÓ bérleti díj

Áfa

Havi induló
BRUTTÓ bérleti
díj

Pályázati
biztosíték

207. iroda

13

28.548 Ft

7.708 Ft

36.256 Ft

5.000 Ft

208. iroda

21

46.116 Ft

12.451 Ft

58.567 Ft

5.800 Ft

209. iroda

53

116.388 Ft

31.425 Ft

147.813 Ft

14.700 Ft

210. iroda

14

24.598 Ft

6.641 Ft

31.239 Ft

5.000 Ft

101

215.650 Ft

58.225 Ft

273.875 Ft

30.500 Ft

Irodák összesen:

A pályázati ajánlatokat „Kossuth u. 4–6.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2019. augusztus 29. (csütörtök) de. 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya (Kossuth u. 17–19., II. emeleti 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-126 vagy 92/502129, 204-es mellék) lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás
nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilváníthatja.
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EGERSZEGI SIKEREK AZ ATLÉTIKAI OB-N DOBOS BARNA: NINCS OK A PÁNIKRA
SZÛCS VALDÓ ARANYA, VEILAND VIOLETTA EZÜSTJE

 Szûcs Valdó (Zalaszám ZAC) a Budapesten megrendezett magyar atlétikai bajnokságon a 110 m-es gátfutás elõfutamában teljesített 13,58 mp-es eredményét követõen a döntõben nagyszerû
futással 13,41 mp-es teljesítménnyel gyõzött, megszerezve élete
elsõ szabadtéri felnõtt magyar bajnoki címét. Szûcs Valdó edzõi:
Angliában James Hillier, itthon, Kámán Ferenc.
A 24 éves egerszegi atléta idén
fedett pályán már megnyerte a
magyar bajnokságot, majd rá pár
hétre az Európa-bajnokságon a
12. legjobb lett 60 m gáton. A szabadtéri idényt az Universiadén elért 8. helyezéssel kezdte, majd pedig most magyar bajnok lett. S
még nincs vége az idénynek,
Szûcs Valdó mostani futásával kivívta a jogot, hogy az októberi világbajnokságon Dohában 110 m
gáton képviselheti a magyar színeket.
Veiland Violetta (Zalaszám
ZAC) az Európa-kupán 5., az
U–23 Eb-n 11. helyezett súlylökõ
most 14,83 m-es dobással lett 2. a
magyar atlétikai bajnokságon a világbajnok Márton Anita mögött.

számít, a Zalaszám ZAC férfi
4x100 m-es váltója – Dienes Mátyás, Szûcs Valdó, Baki Barnabás
és Petõ András – 41,86 mp-es
idõeredménnyel bronzérmet szerzett, a nõi 4x100 m-es váltója
Bajnóczi Sára, Nagy Pálma, Var-

FOLYAMATOS ERÕSÍTÉS MELLETT JÓ SZEREPLÉST VÁR

 Hét év után kezdte meg ismét NB I-es szereplését a ZTE FC
labdarúgócsapata. Az elsõ mérkõzésen a Mezõkövsd ellen jól játszott, de játékosai a helyzeteket elhibázták, így vereség lett a vége. A bajnoki célokról, tervekrõl Dobos Barnát, a csapat vezetõedzõjét kérdeztük.

– Nem okoztak komoly zavart a
felkészülésünkben a sérülések,
bár nyílván az az ideális, hogy
egy keret minél többet tud együtt
készülni – vélekedett Dobos Barna. – Abból a szempontból persze
kellemetlen volt, hogy miután a felkészülés során többen bajlódtak
kisebb sérülésekkel, így a tervezettnél többet kellett szerepeltetnem a gyakorló mérkõzéseken a
többi játékost.
– Egy fordulón vannak túl.
Mezõkövesden kikapott a csapat, mert kihagyta helyzeteit. Milyen tanulsággal szolgált az 1-0ra elvesztett találkozó?
– A legfõbb tanulság, hogy gólszerzés nélkül nem lehet mérkõEdzõi: Eperjes László és Bognár ga Panna és Molnár Nóra össze- zést nyerni. Jó színvonalon játszotSzabolcs.
állításban pedig 5. helyen vég- tunk, minden lehetõségünk megS ami szintén komoly sikernek zett.
volt, hogy megnyerjük a mérkõzést.

BETLEHEM DÁVID:
ARANY ÉS EZÜST A JUNIOR EB-N
 A csehországi Racicében rendezték meg a juniorkorú úszók
nyílt vízi Európa-bajnokságát. Betlehem Dávid, az Europ Tec ZÚK
tehetséges úszója a magyar csapat tagjaként ezúttal is remekül
teljesített, egyéniben ezüst-, csapatban aranyérmet szerzett.
Az egerszegi úszó 7,5 kilométeren állt rajthoz a 16–17 évesek
mezõnyében. Hat kilométernél
még a 6–8. helyen állt, de remekül
hajrázott, sorra hagyta le ellenfeleit. Egyedül csak az orosz
Alekszandr Sztefanovot nem sikerült megelõznie, s végül 1:20,43-as
idõvel ezüstérmet szerzett.

A ZÚK sportolója helyet kapott
az 5 kilométeren induló magyar
vegyes váltóban is. Itt a csapatokat, két fiú és két leány versenyzõ alkotta. A magyar négyes remek úszással aranyérmet szerzett. A csapatnak Betlehem Dávi- Szimcsák Mira és Gál Kincsõ. jesítményével. Tanítványa egy sidon (képünkön balról) kívül még Horváth Csaba edzõ maximáli- keres versenyszezont fejezett be,
tagja
volt
Gálicz
László, san elégedett volt tanítványa tel- két éremmel.

ZALAKERÁMIA ZTE KK:
AZ IDEI KERET ERÕSEBB
 Megkezdte felkészülését a Zalakerámia
ZTE KK NB I-es férfi kosárlabdacsapata.
Az elsõ foglalkozáson csak a magyar játékosok vettek részt, a légiósok augusztus 20-ára érkeznek.

A csapat játékoskerete alaposan átalakult.
A ZTE KK-nál a jövõben öt légiós lép majd
pályára, akik már aláírt szerzõdéssel rendelkeznek. A csapattól távozott Dustin Ware,
Bernard Thompson, Beliot Green, Kis Raul,
Papp Péter, s legvégül Durázi Krisztofer. Érkezett: Zarko Djurics, Dirk Williams, Emanuel
Ubilla, Reginald Johnson és Simon Kristóf.
– Az augusztus eleji kezdés elõtt a fiatalokkal már három hetet gyakoroltunk – hangoztatta Bencze Tamás vezetõedzõ. – A fiatalokhoz most csatlakozott Szabó Zsolt és Simon Kristóf. Augusztus 20-tól lesz teljes a
keretünk a légiósok érkezésével.

– Simon Kristófról úgy tudni, hogy egy
orvosi vizsgálat után válik biztossá a szerzõdése.
– Kristóf másfél hónap múlva 100 százalékos állapotban lesz, számítok a játékára.
A pályán egy új arcot lehet felfedezni a
pályán, Simó Bence az utánpótlásból érkezett.
A vezetõedzõ elmondta, a felkészülés során lesznek zárt kapus találkozóik és olyanok
is, amelyeket a szurkolók is megtekinthetnek.
Két kupán vesznek részt, a Göcsej és a
Krasznai Kupán.
– A mostani játékoskeret elsõ ránézésre erõsebbnek tûnik a tavalyinál...
– Egyetértek, erõsebb a keret a tavalyinál.
Miként érnek össze csapattá, az más kérdés.
A múlt évhez egy légióssal többen vagyunk.
Mindenképpen jobban állunk, célunk az idei
keretbõl egy jó csapat kialakítása.

ZTE NKK: A CÉL A PLAY-OFF

 Elkezdte az edzéseket a ZTE NKK nõi
kosárlabdacsapata is. Az NB I A csoportjában legutóbb bronzérmes együttes
játékoskerete alaposan átalakult.

A jó szereplés hatására élénk érdeklõdés
mutatkozott a játékosok iránt, így többen is
távoztak. A légiósok közül Evanitha Maltsi,
Sigi Koizar, Nadia Parker, a magyarok közül
Benke Sára, Pusztai Petra és Gáspár Szalay
Virág. A vezetõedzõi poszton is változás történt, a Sopron Baskethez távozó Gáspár Dávid helyett Molnár József irányítja a csapatot.
Számosan vannak az érkezõk is: Csutorás Fanni, Kuttor Enikõ, Nagy Dóra, Andjela
Delics, Hayes Keyona, Kirby Burkholder. Az
érkezõk közül Nagy Dóra és Kirby Burkholder már játszott a ZTE színeiben. A nõk-

nél is egyelõre a magyar játékosok gyakorolnak. A légiósok szeptember elején érkeznek
a csapathoz.
– Az augusztust keményen végigdolgozzuk – tájékoztatott Molnár József vezetõedzõ. Szeptember elején, amikor megérkeznek a légiósok, jönnek az edzõmérkõzések.
Ezek egyelõre egyeztetés alatt állnak. Egy
biztos, a Göcsej Kupán részt veszünk. Végig
hazai környezetben készülünk, csak az
edzõmérkõzésekre utazunk el.
– A csapatok döntõ többségénél már
ismert a játékoskeret. Ennek ismeretében
mire tartja képesnek a ZTE NKK-t?
– Idekerülésemkor elsõdleges célként jelöltem meg az elsõ nyolc közé kerülést. Továbbra is ehhez tartom magam, a csapatnak
ott kell lennie a play off-ban.

A helyzetkihasználásunk azonban
rossz volt, illetve védekezésben is
elkövettünk egy-két nagyobb hibát.
Ennek köszönhetõ, hogy nem tudtunk pontot, pontokat szerezni.

Apróhirdetés
 Zalaegerszeg egyik legszebb részén kétszintes
ház, 5 szobával, 3 fürdõszobával, garázzsal, szép kilátással eladó. Irányár: 52 millió 200 ezer Ft. Érdeklõdni:
06-30/850-9849.
 Németnyelv-tanár nyelvvizsgára felkészítést, külföldre készülõknek tanítást,
korrepetálást vállal. Érdeklõdni: 06-30/902-4426.

– Nem kedvezõ a ZTE sorsolása, fõleg úgy, hogy elmaradt a
FTC elleni hazai találkozó, s az
5. fordulóban szerepelnek elõször hazai környezetben…
– Egyértelmû, hogy nem kedvezõ. Elõször a Puskás Akadémia
ellen lépünk pályára hazai környezetben. Október 18-ig kétszer játszunk itthon. Nincs mese, meg
kell próbálnunk pontot, pontokat
szerezni idegenben. A nehéz sorsolás ellenére nem kell pánikba
esni. Ez a sorsolás a második körben megfordul. A ZTE-nek fõleg
hazai pályán lesz esélye a gyõzelemre, de nem mondunk le az idegenbeli pontok megszerzésérõl
sem.
– Elhangzott többször, hogy
nem teljesen kész a játékoskeret.
Érkezhetnek még labdarúgók,
és ha igen, mely posztokra?
– Az eddig érkezett játékosok
közül vannak olyanok, akik azonnal beépíthetõek, így Radó,
Mitrovics és Tamás. Akadnak olyanok az újak között, akik még fiatalok, és nem õk lesznek a meghatározó emberek a ZTE-nél. Sok
munkával elérhetnek oda, hogy a
húzó emberekké váljanak. A kapus poszton Demjén is erõsítést
jelent. Minden bizonnyal szükség
lesz befejezõ szélsõ támadóra. Ha
lesz rá pénz, a védelembe sem ártana játékos.
– A nehézségek ellenére bízik, hogy jó szezont futhat a
ZTE, és az elsõ tízben végezzen?
– Természetesen, bízom a jó
szereplésben. A célok eléréséhez
viszont folyamatosan erõsíteni kell
a csapatot. Ezen dolgozik a szakmai stáb, a játékosok, hogy a ZTE
bent maradjon az élvonalban.
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