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A KÖZVILÁGÍTÁSTÓL A PARKOLÁSIG
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KÖZMEGHALLGATÁSON

 Telefonon, e-mailben és szóban is feltehették kérdéseiket a zalaegerszegiek a közelmúltban lezajlott közmeghallgatáson. Az
alábbiakban olyan témákat választottunk, amelyek a közérdeklõdés középpontjában vannak.
A kérdezõ szerint a 76-os úton
a cserlapi buszmegállóval kapcsolatosan javasolja, hogy Zalaegerszeg felé 80 méterre át kellene helyezni a megállót a kanyar miatt,
mivel az nagyon balesetveszélyes. Szemtanúja volt, hogy a közelmúltban majdnem elütöttek ott
egy kislányt.
A választ a polgármesteri hivatal

NÉPSZERÛ A SEUSO-TÁRLAT
AZ ÖT- ÉS A TÍZEZREDIK LÁTOGATÓT IS
KÖSZÖNTÖTTÉK
 December 4-én az 5000. látogatót köszöntötték a Göcseji
Múzeumban látható Seuso-kiállításon. A hétvégén pedig megérkezett a tízezredik vendég is.
A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítása két hete nyílt meg,
azóta több mint tízezren tekintették meg az értékes kincsleleteket.
Az 5000. látogatót – vagyis a Halpert családot – múlt hét hétfõn köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester és Kaján Imre, a múzeum
igazgatója. Halpert Gábor, a Vas megyei Hegyhátszentjakabról érkezett feleségével és kisfiával Zalaegerszegre, kifejezetten azzal a
céllal, hogy megtekintsék a Seuso-kincset. A múzeum és a város
ajándékcsomagját a család legifjabb tagja, Barnabás vette át az intézményvezetõtõl és a polgármestertõl.
Balaicz Zoltán örömtelinek tartja, hogy ilyen sokan kíváncsiak a
tárlatara. Ez is azt bizonyítja, hogy jó ötlet volt a zalai megyeszékhelyre elhozni a római kori ezüstkincsekbõl álló kollekciót. A Göcseji Múzeum is elégedett a látogatók számával. Az eddigiek alapján
Kaján Imre elmondta: nemcsak a városból, hanem a környékrõl és a
szomszédos megyékbõl is folyamatosan érkeznek a vendégek.
Szombat délután a polgármester és a múzeumigazgató ajándékcsomagot adott át a tízezredik látogatónak is. A nyertes a Bakon élõ
Horváth József és családja (feleségével, két kisgyermekével és
három rokonával érkezett).
A múzeum igazgatójától és a város polgármesterétõl értékes
kiadványokat kaptak és egy bérletet a Magyar Nemzeti Múzeumba.

Fotó: Seres

mûszaki osztálya a következõkben
fogalmazta meg: a 2011–2012-ben
lezajlott kivitelezési munkák során
a fõútnak a cserlapi szakasza teljes
mértékben átépült. „A megszélesített, nagyobb forgalmi sebességre
tervezett útszakaszon a gyalogosátkelés valóban nagyobb körültekintést igényel. A lakók által jelzett problémát már korábban to-

vábbítottuk a Közútkezelõnek, valamint a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. felé.”
Idõközben az M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakaszának tervezésével összefüggésben
megkezdõdött a „76. sz. fõút
48+400–50+100 km szelvény közötti szakasz négynyomúsítás létesítése” projekt elõkészítése. A gyorsforgalmi út kialakításának egyik feltétele, hogy a gyalogos folyópályán történõ átvezetése lehetõség szerint
megszüntetésre kerüljön.
(Folytatás a 3. oldalon.)

FOTÓRITKASÁGOK A DON-KANYARBÓL

KÖZGYÛLÉSI TÖBB EZER KÉP MESÉL A KATONÁK ÉLETÉRÕL
ELÕZETES
 E héten tartja az év utolsó közgyûlését a városi önkormányzat. A napirenden többek között szerepel a lakások bérletérõl valamint elidegenítésérõl szóló helyi rendelet módosítása, valamint módosítják a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl
szóló szabályokat is.
Változni fog a város vállalkozásfejlesztési és befektetéstámogató programjáról szóló önkormányzati rendelet
is. A beérkezõ vélemények, észrevételek nyomán tárgyalják a város Települési Arculati Kézikönyvét, melyet a tervek
szerint el is fogad a testület. A helyi
építészeti-mûszaki tervtanácsról szóló
önkormányzati rendelet megoltása is
szerepel a napirenden.
Elfogadják a város tulajdonában lévõ gazdasági társaságok 2018. évi üzleti tervét, valamint az ügyvezetõk prémiumának feltételeit. Ezenkívül még ingatlanok értékesítése, alapítványok támogatása, névhasználati kérelmek is
szerepelnek a testület elõtt.

 A közelmúltban jelent meg az Utóvédként a Donnál címû
könyvsorozat harmadik kötete. Molnár András történész (MNL
Zala Megyei Levéltára) és Szabó Péter hadtörténész (Hadtörténeti
Intézet) közös munkája nem elõzmények nélküli. Három évvel ezelõtt mutatták be a zalai 9. honvéd könnyûhadosztály 1942–43-as
történetérõl íródott kötet elsõ két részét.
– pánczélPetra –
De, számos más kiadvány
(több tanulmánykötet és képesalbum) is napvilágot látott már a
két szerzõ jóvoltából. A cél, hogy
a katonák korabeli dokumentumai
(naplók, levelek, harctéri fotográfiák) alapján rekonstruálják a múlt
eseményeit, szereplõit. Valamint,
hogy a személyes tárgyak segítségével betekintést nyerhessenek azoknak a bakáknak a mindennapi életébe, akiket Zala vármegye területérõl vezényeltek a
Don folyóhoz: az 1942-es bevonulástól kezdve, a harcokon át,
egészen az 1943-as májusi hazatérésig.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban rendezett kötetbemutatót követõen Molnár And-

rással, a Zala Megyei Levéltár
igazgatójával beszélgettünk a
Don-kutatás kapcsán elõkerült fotográfiákról. A levéltárhoz került
korabeli fényképek (eredeti albumok és digitális másolatok) száma
ugyanis már több ezerre tehetõ,
ami országos viszonylatban is ritkaságnak számít.
– Tulajdonképpen már 1991ben megkezdtük az adatgyûjtést
Szabó Péter kollégámmal. Akkor
még veterán katonák segítségével
is hozzájuthattunk értékes dokumentumokhoz. A gyûjtés eredményébõl 1992-ben – a frissen felújított zalaegerszegi Díszteremben –
nyílt egy vándorkiállítás, és még
ugyanebben az évben megjelent
az elsõ kiadványunk, Frontnaplók
a Don-kanyarból címmel.
– A kezdeti sikerek és lelke-

Molnár András

sedés ellenére mégis több évig
szünetelt a kutatómunka.
– A munkánkat több tényezõ is
nehezítette. Egyrészt a forráshiány, hiszen a kilencvenes években még nem lehetett gyorsan és
viszonylag olcsón régi fotókat
megmenteni az utókornak, mert a
digitális technika nem volt ennyire
elterjedt. Másrészt pedig a családokban még ott volt a félelem.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

MEGÚJULVA, MEGSZÉPÜLVE
ÁTADTÁK A KINIZSI UTCAI GYERMEKORVOSI RENDELÕT

 A hétvégén rendezték meg a
Fidesz-KDNP helyi szervezetének immár hagyományosnak
számító disznótoros vacsoraestjét. A rendezvényen, melyen közel négyszázan vettek részt, elõször Bali Zoltán kampányfõnök
köszöntötte a megjelenteket.

FIDESZ-RENDEZVÉNY

Ezt követõen Balaicz Zoltán
polgármester, a városi Fideszszervezet elnöke felidézte az elmúlt három választási kampányidõszak összefogásának eredményeit, és szólt Zalaegerszeg
fejlõdésének állomásairól és az
idei év eredményeirõl. Hangsúlyozta: a Fidesz ma Magyarország
és Európa legszervezettebb pártja, a zalai megyeszékhely pedig
ennek erõs bástyája. „Soha nem
szabad hátradõlni, csak akkor lehetünk nyugodtak, ha elvégeztük
a ránk bízott feladatokat” – mondta. Vigh László országgyûlési képviselõ a térség fejlõdésérõl, az
Az est vendége Kubatov Gábor vette számba, szólt a tavaszi parösszefogásról és az eredmények- pártigazgató volt, aki az ország el- lamenti választások tétjérõl és
rõl számolt be.
múlt években elért eredményeit összefogásra szólított fel.

 Augusztusban még falig szétbontott helyiségek mutatták a beruházás megkezdését, mostanra viszont újrafestett, újraburkolt falak és terek jelzik, hogy elkészült a Kinizsi utca 105. szám alatti
gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat épületének felújítása.
– liv –
A város a TOP-programból
összesen 353 millió forintot fordít
az egészségügyi alapellátás korszerûsítésére, mellyel az egerszegiek egészségvédelme mellett
infrastrukturális szinten is támogatni kívánják az orvosi és védõnõi feladatok ellátását, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester a mûszaki átadáson. Ennek
részeként újulhatnak meg a felnõtt és gyermek háziorvosi rendelõk a városban, ahogy a Botfy utcai háziorvosi ügyelet is, melynek
korszerûsítését hamarosan elkezdik. A polgármester kiemelte,
hogy a megyei jogú városok között Zalaegerszeg élen jár a TOPprogram forrásainak felhasználásában, különösen az egészségügyi és szociális alapellátást érintõ beruházások tekintetében, ami
így 2020 helyett 2018-ra befejezõdhet.
A Kinizsi utcai gyermekorvosi
rendelõben és védõnõi szolgálatban bruttó 24 millió forintból hajtották végre a felújítást a védõnõi
rész átépítésével, a fûtés és világítás korszerûsítésével, valamint az
akadálymentesített mosdók és
rámpák kialakításával. A homlokzati hõszigetelés, az orvosi szoba
padlóburkolatának cseréje, valamint az utcafronti akadálymentes

emelõ fóliatakarása önkormányzati önerõbõl valósulhatott meg.
Vigh László országgyûlési képviselõ kiemelte, hogy az eredeti 11
milliárdos összeg helyett 16 milliárd forintot tud a város felhasználni a TOP-programból. Az
egészségügyi dolgozók bérezésével kapcsolatban elmondta, hogy
az orvosok fizetése összességében mintegy 200 ezer forinttal növekedett, míg az ápolónõk 12 százalékos béremelést kaptak. Szólt
arról is, hogy a védõnõk bérezését
is rendezni kívánják, és januárban
újabb emelésre kerülhet sor az
egészségügyben.
A páterdombiak igazán sikeres
esztendõt zárhatnak, hiszen számos infrastrukturális beruházás
valósulhatott meg a tervek szerint,
jelezte Gecse Péter alpolgármester, a városrész önkormányzati
képviselõje. A Báthory és a Wlassics utca sarkán egy hosszabb
járdaszakaszt, valamint a buszmegálló környezetét újították fel.
Egy gázrekonstrukciós munka
után a Tulipán utca vízelvezetését
részben megoldották, és helyreállították az úttestet. Az intézményekre odafigyelve a legjelentõsebb korszerûsítés a Radnóti Utcai Óvodában valósult meg, mely
egy új mûfüves, többfunkciós ovifocipályával is gazdagodhatott. Az
óvodaudvaron vállalkozások és

az önkormányzat anyagi támogatásával megújulhattak a játszóeszközök, valamint egy mini
KRESZ-pálya is létesült. A városrész számára ugyancsak nagy jelentõséggel bír, hogy a TOPprogram keretében két rendelõ
felújítása történhet meg. A Kinizsi
utcai gyermekorvosi rendelõ elkészült, a Vlassics utcai felnõtt háziorvosi rendelõ hatalmas átalakításon esik át, ott még zajlanak a
munkálatok. Mint mondta, 2018ban is folytatódnak a fejlesztések.
Felújítják többek között a Radnóti
Utcai Óvoda sószobáját, a Kinizsi
utcában bõvítik a parkolóhelyeket.
A Szegfû utcai mûvelõdési ház
üzemeltetését januártól átveszi a
Keresztury VMK, melytõl a helyi
közösségi élet még szervezettebb
mûködését várják.
Dr. Balatoni Piroska, a közel
1200 gyermeket ellátó V. számú
körzet háziorvosa köszöntét fejezte ki a beruházásért, külön kiemelve Gecse Péter képviselõ segítõ
közremûködését. Aggodalmának
adott hangot, hogy a körzeti gyermekorvosok száma csökkeni fog a
városban, mert a most praktizálók
többsége hamarosan nyugdíjba
vonul. Mint mondta, õk is bérrendezést várnak, mert vállalkozásban mûködõ orvosként nem részesülnek az egészségügyi dolgozókat érintõ béremelésekben.
Vigh László országgyûlési képviselõ erre reagálva azt mondta, írják meg kérésüket, amit továbbítanak az egészségügyi államtitkársághoz.

KÖZGYÛLÉS ELÕTT A MOBILITÁSI TERV
HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ KORSZERÛSÍTÉS
 Zalaegerszeg folyamatos fejlõdése magával hozta a településen élõk és idelátogatók igényeinek változását. Ma már nélkülözhetetlen a zalai megyeszékhely közlekedési rendszerének felülvizsgálata, hosszú távra szóló, átgondolt, jól megtervezett korszerûsítése is.
Ezt szem elõtt tartva az önkormányzat elkötelezett az élhetõ városi környezet és a fenntartható
mobilitási rendszer megteremtése
mellett, ezért elkészítette a „Zalaegerszeg Fenntartható Városi Mobilitási Tervét (SUMP), melyet a
közgyûlés legutóbbi ülésén el is
fogadott.
A SUMP célja, hogy fenntartható és integrált megoldásokat kínáljon Zalaegerszeg közlekedési
problémáinak megoldására, hozzájárulva ezzel a klímavédelmi és
energiahatékonysági célkitûzések

teljesüléséhez. A terv összhangban van az Európai Bizottság által
lefektetett irányelvekkel és az országos térségi fejlesztési dokumentumokban foglalt célokkal is. A
SUMP az eddigi gyakorlathoz képest nagyobb hangsúlyt helyez az
emberközpontú szemléletre, valamint a lakosság és az egyes érdekcsoportok bevonására, a különbözõ szakpolitikai területek
összehangolására. Szakít az egyoldalú ágazati megközelítéssel, a
mobilitási kérdéseket komplexen
kezeli.

A helyi mobilitási terv készítésekor számos szakmai és társadalmi egyeztetés zajlott a városkörnyéki szakmai és civil szervezetekkel is. Debrecen, Kecskemét, Veszprém, Pécs, Kaposvár
és Szeged után Zalaegerszeg lehet a 7. olyan város Magyarországon, amely rendelkezik fenntartható városi mobilitási tervvel.
A tervdokumentáció elkészülte
azért is nagy jelentõségû, mert
egyes közlekedésfejlesztési célú
uniós források elérésének elõfeltétele a SUMP megléte, mely alátámasztja a projektek szakmai indokoltságát. Továbbá hozzájárul
a lakosság életszínvonalának növekedéséhez és Zalaegerszeg
versenyképességének javulásához.

ANGOL NYELV, INFORMATIKA, PÉNZÜGY

EZEN TANTÁRGYAK OKTATÁSÁVAL BÕVÜL A SENIOR AKADÉMIA
 A tavaszi szemeszterben már az angol nyelv, az informatika, valamint a pénzügyi ismeretek tanulására is lesz lehetõsége a
Senior Akadémia résztvevõinek, hangzott el a BGE zalaegerszegi
gazdálkodási kara által vezetett akadémia félévzáró ünnepségén.
– AL –
A mai alkalmat ünnepnek élhetik meg, hiszen az õszi szemeszter
befejeztével egy újabb sikeres évtõl köszönhetnek el. Sok-sok ismeretterjesztõ elõadáson túl ezt az
eseményt a karácsonyvárás jegyében tarthatják meg, fogalmazott
beszédében Lambertné Katona
Mónika dékán a hallgatókat köszöntve.
A félévzáró rendezvényt megtisztelte jelenlétével prof. dr.
Heidrich Balázs, a BGE rektora,
aki úgy vélekedett, hogy a Senior
Akadémia nagyon jó példája az
egyetemek megváltozott szerepének. Hangsúlyozta, manapság az
egyetemeknek nem megengedett,
hogy elefántcsonttoronyban létezzenek, hogy az adófizetõk ne tudjanak arról, mi történik falaik között.
Mint mondta, Magyarországon elindult egy változás, ami megegyezik az oktatási kormányzat akaratával, miszerint az egyetemek közérthetõ módon tegyék nyilvánossá
oktatási és kutatási tevékenységeiket. Mindezt jól reprezentálja a
Senior Akadémia, melynek szépkorú hallgatói tiszteletet érdemelnek, mert részvételükkel bizonyítják, hogy nyitottak és befogadóak
tudtak maradni az életüket, a környezetüket érintõ dolgok iránt.
Az elmúlt évek igazolták, hogy a
Senior Akadémia beváltotta a hozzá fûzött reményeket, emelte ki
Balaicz Zoltán polgármester. Felidézte, hogy Boda László, a Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elhunyt elnöke javaslatára indították el az
egyetemi képzési programot,
melynek évrõl évre való színvonalas megrendezéséért a város és a
gazdálkodási kar egyaránt mindent
tesz. A polgármester köszönetet
mondott az akadémia lebonyolításában részt vevõknek, és kifejezte
köszönetét a hallgatóknak is, „akik

nélkül nem lenne ilyen sikeres a
város”.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke a Zala Megyei
Idõsügyi Tanács szervezetei nevében is méltatta a zalaegerszegi
Senior Akadémia sikerességét.
Fontosnak nevezte az idõsebb korosztály aktivitásának megõrzését,
ismereteik bõvítését aktuális és
friss információkkal. Mint mondta,
örömmel tesz eleget kötelezettségének, mikor a megyei idõsügyi tanács elismerõ oklevelét átadja
Lambertné Katona Mónika dékánnak, egyúttal a zalaegerszegi gazdálkodási kar munkatársainak a
Senior Akadémia megszervezéséért.

Törõdés, gondoskodás, elkötelezettség – ez áll mindazon munka mögött, amit az egyetem és a
város kifejt az akadémia megszervezésében – fogalmazott Lambertné Katona Mónika dékán az
oklevelet megköszönve. Mint
mondta, az egyetem máris a jövõben gondolkodik, hiszen 2018 februárjától, a tanév második félévében valós kurzusokat szeretnének indítani az akadémiára ráépítve. Az elõzetes igényfelmérés
szerint angol nyelvet, informatikát
oktatnának. Mivel az egyetem a
46 évvel ezelõtt indított pénzügyi
és számviteli fõiskola talaján nõtte
ki magát, egy szakmai tantárgyat,
a pénzügyi ismeretek oktatását is
kínálják. Ez már egy iskolarendszerû képzés lenne, mely a résztvevõknek heti elfoglaltságot jelent, és amelyre várják a jelentkezõket.
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Aktuális

D
ÖNTÉSEKRÕL
KÖRÜLTEKINTÕEN AZ UTAKON ÉS VÁSÁROKBAN
RENDÕRSÉGI TANÁCSOK AZ ÜNNEPI IDÕSZAKRA

 A karácsonyi elõkészületek és a bevásárlás idõszakában jóval
zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak a forgalmi torlódások, ahogy
gyakrabban számíthatunk a zsebtolvajok megjelenésére is. Az
óvatosság mindkét tekintetben elkel, erre figyelmeztetett a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság a Dísz téren tartott közelmúltbeli
sajtótájékoztatóján.
– Antal Lívia –
Sajnos, nem minden közlekedõ
igazodik ilyenkor a kialakult közlekedési helyzethez, és nem veszi tudomásul a lassú haladás tényét,
hívta fel a figyelmet Horváth László
rendõr õrnagy, a megyei rendõr-fõkapitányság kiemelt baleset-megelõzési fõelõadója. A decemberi
többletforgalom valóban stresszt

okoz, a parkolókban közelharcot
kell vívni a szabad helyekért, a korai
sötétedés miatt a látásviszonyok is
romlanak. Éppen ezért fokozott
óvatosságra és türelemre intik a jármûvezetõket, hogy segítsék egymást a közlekedésben. Ha baleset
történik, tegyenek meg mindent a
vétlen tulajdonos kilétének megállapítására. Ha ez nem lehetséges, a
kártérítés tisztázása érdekében
hagyják hátra adataikat.
Személyi sérülés esetén hívják a

107-es illetve a 112-es segélyszámot. A rendõrök szükség esetén forgalomirányítással valamint tájékoztatással segítik a közlekedõket,
emellett folyamatosan figyelemmel
kísérik a fõútvonalak, autóutak, autópályák, határátkelõhelyek forgalmának alakulását. Az útlezárásokról, a
forgalomkorlátozásokról, a kijelölt alternatív útvonalakról a rendõrség és
a Közútkezelõ tájékoztatást ad a rá-

dióban, a honlapokon, amit a lakosságnak érdemes figyelnie.
A téli közlekedés legfontosabb
feltétele a gépjármûvek kifogástalan
felkészítése. Idetartozik a világító
berendezések mûködése, a téli gumiabroncsok megléte. A nedves,
havas, jeges burkolatú utakon a téli
gumi sem nyújt teljes biztonságot,
ezért érdemes az átlagosnál óvatosabban vezetni. Az autósoknak
számítaniuk kell arra, hogy ilyenkor
a féktávolság is jelentõsen megnõ.

Tartsanak nagyobb követési távolságot, mert csak ezáltal elõzhetõk
meg a ráfutásos balesetek, vagy az
igen gyakori, és általában súlyos kimenetelû gyalogosgázolások.
Az alkoholtilalom az ünnepek
alatt is él. Ne üljön autóba az, aki
karácsonyi vásárokban, partikon
vagy otthon alkoholtartalmú italt
vagy az ilyenkor oly közkedvelt forralt bort fogyasztott.
A bûncselekmény áldozatává
válás szempontjából szintén több
veszélyt rejteget ez az idõszak, hiszen a nagy tömegeket vonzó helyeken, áruházakban, vásárokban
nagyobb számban fordulhatnak elõ
zseblopások, vette át a szót Tóth
László rendõr alezredes, a megyei
rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályának munkatársa. Ezt
elkerülendõen minimális pénzt vigyünk magukkal, vagy részesítsük
elõnyben a bankkártyás fizetést.
Fontos az is, hogy a parkolókban lévõ mozgóárusoktól ne vásároljunk.
Ilyenkor megjelennek a csaló adománygyûjtõk is, senkinek ne adjunk
pénzt az utcán, bármilyen igazolványt is mutatnak. Tartsuk észben,
hogy a Vöröskereszt és más karitatív szervezetek soha nem gyûjtenek
az utcán vagy a parkolókban. Ezt
megtehetjük az általuk megadott
bankszámlaszámokon egész évben.
Az ünnepek alatt gyakran elutazunk, és üresen maradnak az ingatlanok. Mindig keltsük azt a látszatot,
mintha otthon lenne valaki. Kérjük
meg a szomszédot, hogy például
rendszeresen ürítse ki a postaládát.
Lakásunkat felszerelhetjük mozgásérzékelõkkel, mobilneten is követhetõ térfigyelõ kamerákkal, rádiót, tévét bekapcsoló idõkapcso-

MIKULÁS ÉS HÓKIRÁLYNÕ

PÁLYÁZAT

Az egerszegi közgyûlés „A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása” címen pályázatot nyújtott be a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérének
támogatására.
Több önkormányzat jelzése nyomán a Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálta a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérhelyzetét és megállapította,
hogy a 2017. évi minimálbér- és garantált bérminimum-emelés nem
minden esetben érte el a hatást. A kötelezõen biztosítandó mûszakpótlék miatt Zalaegerszeg önkormányzata is benyújthatta a pályázatot,
ami alapján a központi költségvetésbõl számíthatnak forrásra.

lókkal, melyekkel az otthontartózkodás látszatát kelthetjük. Az ünnepek
felé közeledve gyakoribb az online
átverés, ezért csak mindig megbízható webáruházaktól rendeljünk termékeket, karácsonyi ajándékokat.
Soha ne utaljunk elõre, az ellenértéket az áru átvételékor fizessük ki.
Türelem, óvatosság, körültekintés, javasolja a Zala Megyei RendJ UTCANÉV
õr-fõkapitányság, mert mindez záloA közgyûlés legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a Gógánhegyi telega annak, hogy mindenki örömmel
és szerettei körében tölthesse el a pülésrészen található 26747 hrsz-ú kivett közútnak a Tûzcsap utca elnevezést adja.
karácsonyi ünnepeket.

Ú

A KÖZVILÁGÍTÁSTÓL A PARKOLÁSIG
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KÖZMEGHALLGATÁSON

(Folytatás az 1. oldalról.)
A cserlapi városrészt kiszolgáló
buszmegállók áthelyezését és köztük egy gyalogos- és kerékpárosaluljáró kialakítását is tartalmazó
tervdokumentáció elkészült, mely
jogerõs építési engedéllyel rendelkezik. A beruházó, lebonyolító NIF
Zrt. tájékoztatása szerint már a beszerzési eljárás zajlik. Az aluljáró
megépítésével lehetõvé válik a 76.
sz. fõút két oldala között a gyalogosforgalom biztonságos átvezetése.
Több alkalommal érkezett hibabejelentés a polgármesteri hivatalhoz, hogy a Kossuth u. 63. sz.
épület oldalfalain található lámpatestek nem mûködnek. A hibák jelzése rögzítésre került: az E.ON
vizsgálata alapján a világítás betáplálókábele hibátlan. A karbantartók szerint a lámpatestekben
nem mérhetõ feszültség. A javítást
végzõ szakemberek visszajelzései

alapján az a vélemény alakult ki,
hogy a felszerelt lámpák mûködésképtelenségének okát az épülettömbön belül található elektromos rendszerben kell keresni.
A város parkolási helyzetével
kapcsolatban több felvetés is megfogalmazódott. A fizetõs övezetek kiterjesztésével jelentõs változáson
ment keresztül pozitív és negatív
irányban is a parkolás. Pozitív abban
az értelemben, hogy kis mértékben
csökkent a belvárosi parkolók zsúfoltsága, ugyanakkor a zónán kívüli
utcákban egyre többen keresnek
parkolási lehetõségeket, ami sokszor szinte már a közlekedés biztonságának a rovására megy. Például
az Arany János utca nyugati oldala,
de néha már a Kisfaludy utca Vizslaparkot átszelõ szakaszán is parkolnak, ami az út szélessége miatt könnyen okoz torlódást. Hasonló a helyzet a Virág Benedek utcában is.

A másik felvetés, hogy milyen
szempontok figyelembevételével
kerültek kijelölésre parkolóhelyek
mozgáskorlátozottak számára.
Szinte nincs két egyforma parkoló,
egyes vélemények szerint némelyik olyan szûk, hogy egy egészséges ember is nehezen szállna ki a
kocsijából. Az észrevételre a mûszaki osztály jelezte: a megnövekedett gépjármûállomány elhelyezésével kapcsolatban koncepcionális szinten foglalkoznak, a forgalombiztonsági kérdéseket szem
elõtt tartva. A jelentkezõ problémákat folyamatosan próbálják kezelni. Az új építésû parkolóban létesülõ „mozgáskorlátozott parkolók”
kerekesszékkel is kényelmesen
használhatók. A lakóterületeken
egyéni kérésekre kijelölt ilyen parkolók az egyéni igényekhez igazítottak, legtöbbször nincs szükség
a kerekesszékes hozzáférésre.

25 ÉVE A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN
A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

 Huszonöt év alatt 8 ezer ügyfelük volt, a kihelyezett mikrohiteleik értéke novemberben elérte a 9 milliárd forintot. Ez a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) fennállásának 25 éves mérlege,
amely szervezet az elmúlt két
és fél évtizedben hitelezéssel
és tanácsadással segítette a
zalai mikro-, kis- és középvállalkozások indulását és fennmaradását.

 December 5-én délután megérkezett a Mikulás Zalaegerszegre. A Hókirálynõ társaságában édességet osztogatott a
gyerekeknek a mozi elõtt.
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a
Mikulás-felvonulás. A tavalyi évhez hasonlóan az Art mozi elé futott
be a Mikulás és a Hókirálynõ hintója. A menet aztán tovább indult a
Dísz térre, ahol a Mikulással való találkozást követõen Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge Mikulás-mûsora várta a gyerekeket, illetve a játékos kedvû felnõtteket.
Az ünnep alkalmából a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat
ebben az esztendõben is megrendezte a „Titkos Mikulás” adománygyûjtõ akciót. A diákönkormányzat tagjai gyûjtõdobozokat helyeztek el a város összes általános és középiskolájába, valamint az
Új Nemzedék Zalaegerszegi Közösségi Tér irodájába. A dobozokba jó állapotú játékok, könyvek, ajándékok, tartós élelmiszer és
édesség adományozását várták.
A gyûjtési idõszak két hétig, november 28-ig tartott. Szerencsére nagyon sok adomány gyûlt össze az iskolákban, így két szervezet (Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
Napraforgó Otthon és a Zalaegerszegi Családok Átmeneti Otthona)
részesülhet az összegyûlt felajánlásokból.

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház 2017-tõl
egész évben KIADÓ. A házban két
kétszobás illetve egy egyszobás
lakrész található.
ÉRDEKLÕDNI:
06-30/517-3918-as
telefonszámon, a illetve
a schbe.anita@gmail.com
e-mail-címen.

Peugeot motorkerékpár (50
ccm) keveset futott, jó
állapotban eladó.
Érdeklõdni: 20/335-2002

– A Zala Megyei Önkormányzat
a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal együtt hozta létre a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítványt 1992-ben, idézte fel a
kezdeteket Doucha Ferenc, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
Olyan idõszakban indultunk el,
amikor is a gazdasági rendszer
összeomlása következtében tönkrementek az állami vállalatok. A kialakuló új gazdasági környezetben
alapítványunk felvállalta a létrejövõ, tõkehiánnyal küszködõ kisvállalkozások támogatását. Az elmúlt
25 év igazolta, hogy jó döntés volt
az alapítvány létrehozása, mellyel
kezdetben az induló vállalkozásokat, majd késõbb a már mûködõket
is segítettük. Akkor maximum 300
ezer forint volt a kihelyezett hitel
összege, melynek ma már tízmillió
forint a felsõ határa. Ugyanakkor
meg kell tudnunk újulni, mert a
mikrohitelezésben konkurenciát jelentenek a bankok, ami a vállalkozások szempontjából kedvezõ.
Alapítványunknál továbbra is igényelhetõ a Széchenyi-kártya, ami
hatféle, többek között folyószámla-,
beruházási, önerõ-kiegészítésre

igényelhetõ hitel. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy önfenntartók vagyunk, munkaszervezetünk
valóban sikeres pályázati tevékenységet folytat, ami mûködésünk
biztosítása mellett a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásainkat is
bõvíti. Bízunk a jövõben, hogy
megtaláljuk azokat a lehetõségeket, melyek révén továbbra is az
egyik legjobban mûködõ vállalkozásfejlesztési alapítványként
tarthatnak számon minket az országban.
– Valóban bizakodóan nézhetünk a jövõbe, hiszen jelenleg is tíz
pályázatot futtatunk, melybõl hét
nemzetközi projekt. Külföldi partnereink száma meghaladja az ötvenet
– vette át a szót Nagy András, a
ZMVA ügyvezetõ igazgatója. – A
vállalkozásokat segítve az energiahatékonyság, a finanszírozás, a faipari innováció, vállalkozásfejlesztés, foglalkoztatás és az exportösztönzés területein dolgozunk. Ez
utóbbiban az Enterprise Europe
Network hálózat tagjaként mûködünk. Alapítványunk jelenleg is több
mint ötszáz vállalkozást finanszíroz

hitelkihelyezéssel. Új termékünk a
Fürge Hitel, ami 500 ezer és 3 millió
forint közötti hitel felvételét biztosítja. Elbírálása csupán két hetet vesz
igénybe, nem feltétlen kell hozzá ingatlanfedezet, elegendõ a kézfizetõ
kezesség illetve a hitelgarancia.
Ilyen kisösszegû hiteleket a bankok
nem nyújtanak, a vállalkozásoknak
azonban igényük van rá. A saját vagyonunkból létrehozott Fürge Helyi
Hitelalapból folyósított összegeket
megkötés nélkül kisebb beruházásokra, eszközbeszerzésre használhatják fel a vállalkozások.
A Zala Megyei Önkormányzattal, mint egyedüli alapítóval való sikeres mûködésünk egyik eleme a
megyei foglalkoztatási paktumban
való részvétel. Mindezen tevékenységek fókuszában a zalai vállalkozások, a zalai gazdaság erõsítése
áll, ahogy a jövõben is ez a legfontosabb célunk.
A képen Nagy András, Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés
alelnöke és Doucha Ferenc emléklapot ad át a háromezredik
mikrohitel-ügyfélnek, Tóth Szilviának.
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Krónika

ÜVEGHULLADÉK GYÛJTÉSE
 Tájékoztatjuk Tisztelt Zalaegerszegi Ügyfeleinket, hogy a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bõvíteni kívánja a házhoz menõ üveghulladék-gyûjtési szolgáltatását.
Ennek eredményeképp a zalaegerszegi, családi házban élõ ügyfeleink számára szinte mindenhol elérhetõvé vált a házhoz menõ öblösüveggyûjtés. A
szolgáltatás részeként ingatlanonként térítésmentesen igényelhetõ 1 db 120
literes gyûjtõedény azokon a területeken, ahol a zöldhulladék gyûjtése is
megoldott: amennyiben földrajzi okok miatt csak kisméretû jármûvel lehet
megközelíteni, abban az esetben a gyûjtés nem kivitelezhetõ (ez jellemzõen,
de nem kizárólagosan a zártkerti ingatlanokra vonatkozik). Az edények kiürítése és az üveghulladék elszállítása szintén térítésmentesen történik.
A gyûjtõedényben elhelyezhetõk: italosüvegek (pl. szörpös-, sörös-, boros-, pezsgõsüvegek), egyéb öblösüvegek (befõttes, bébiételes, háztartásban
használt, egyéb élelmiszert tartalmazó üvegek). Nem helyezhetõ el: síküveg,
neoncsõ, villanykörte, tv, monitor és más egyéb nem üveg hulladék.
Kérjük, az üvegeket tiszta, anyagmentes állapotban helyezzék az
edényzetbe!
Kérjük a lakosságot, hogy környezetünk védelme érdekében vegyék
igénybe a szelektív hulladékgyûjtés ezen formáját is!
A gyûjtõedény igényelhetõ a Zala-Depo Kft. és a ZKN Kft. elérhetõségein:
info@zaladepo.hu, info@zkn.hu, valamint a 92/598-940 és a 92/900-036-os
telefonszámokon, illetve a gyûjtés menetérõl is ezen elérhetõségeken lehet
tájékozódni.

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

DIGITÁLIS KÖNYVTÁROSSÁ KELL VÁLNI
OKOS KÖNYVTÁRAK AZ OLVASÓKÉRT

 Milyen az, amikor egy könyvtár „okos”, és milyen kihívásokkal
kell szembenézniük a bibliotékáknak a 21. században? Hiszen
már rég nem egyszerûen könyvkölcsönzõ helyként funkcionálnak. (Ez a nézõpont amúgy is eléggé sarkított.) Arról nem is beszélve, hogy a könyvtárosok feladatkörei is sokat változtak az évtizedek alatt.
– pP –
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a közelmúltban
rendeztek szakmai napot Okos
Könyvtár – Kultúra a digitális világban címmel. A rendezvény után
Tóth Renáta olvasószolgálati csoportvezetõt többek között arról
kérdeztük, hogy mi is az az okos
könyvtár?
– A fogalom egyrészt mindazoknak a szolgáltatásoknak az
összességét jelenti, melyek az
okos eszközök (például tabletek,
okostelefonok, e-bookok) által
igénybe vehetõk. De ide tartoznak
az újonnan kiépített rendszerek is,
mint az online katalógusok és más
digitális adatbázisok, hírlevelek,
vagy egy sor telefonra tölthetõ
applikáció.

HIÁNYT PÓTLÓ KIADVÁNY
KÖTETBEN AZ EGERSZEGI PROTESTANTIZMUS TÖRTÉNETE

 A reformáció 500. évfordulója
alkalmából jelent meg az a tanulmánykötet, mely a zalaegerszegi református és evangélikus gyülekezet történetét eleveníti fel, de fontos zalai protestáns személyek életrajzába is
bepillantást nyerhetünk.

Ez utóbbiakkal kapcsolatban a
csoportvezetõ elmondta: több ötletük is van, hogy az olvasók igényeit hogyan tudnák jobban kielégíteni, néhány okostelefonra tölthetõ alkalmazás segítségével.
Ezek jelenleg fejlesztés alatt állnak.
– A technológia fejlõdése kihat
a könyvtárakra is. Úgy is mondhatnám, hogy az innováció bennünk
van! Ehhez persze szükséges a
könyvtárosok szemlélet- és szerepváltása. Nekik is ismerniük,
használniuk kell az új eszközöket,
és egyre inkább digitális könyvtárossá kell válniuk. Megmarad az
analóg szolgáltatás is, de követni
kell a trendeket.
Tóth Renáta szerint ez a 2010
után született – úgynevezett alfa –
korosztály miatt különösen fontos,
hiszen belõlük lesznek a jövõ olvasói. Az olvasás népszerûsítését
pedig kiskorban kell elkezdeni. Tudomásul kell viszont venni, hogy
õk már a digitális kor gyermekei,
így más módon szólíthatók meg. A
modern technikának köszönhetõen erre több lehetõségük van a
könyvtárosoknak. A közeljövõben
be szeretnék szerezni a Bookz
Kids mesetabletet, ami a mesélésen kívül készségfejlesztésre is alkalmas, hiszen különféle feladatok
kapcsolhatók hozzá. A hagyományos papírkönyvet persze nem helyettesíti ez az újdonság, arra

azonban mindenképpen jó, hogy felkeltse az érdeklõdést és hogy javuljon az olvasás- és
íráskészségük.
– Természetesen
az Y és Z generáció
tagjaira is fontos
odafigyelni,
mert
már õk is a technika
világába születtek.
Másképp olvasnak,
mint szüleik vagy
nagyszüleik és mások az igényeik is.
Õket különféle honlapon elérhetõ alkalmazásokkal, videókkal, illetve a közösségi oldalakon való
aktív könyvtári jelenléttel lehet megszólítani. A zalaegerszegi könyvtár például a Facebookon
éppúgy elérhetõ,
mint az Instagramon, ami egy állandó kapcsolatot jelent az olvasókkal. Abban is
gondolkodunk, hogy az e-book olvasó eszközt hogyan lehetne biztonságosan kölcsönözhetõvé tenni. Külföldön már vannak erre jó
tapasztalatok, ezt szeretnénk átültetni az itthoni gyakorlatba is. Az is
jó dolog, hogy egy ideje már a mi
könyvtárunkban is mûködik egy
önkölcsönzõ gép. Az olvasójegy
kódját beolvasva, könyvtáros segítsége nélkül is lehet könyveket
kivenni.
A szakember szerint a könyvtáraknak olyan közösségi terekké
kell válniuk, amit bármilyen kor-

– pet –
A Protestánsok Egerszegen címû kiadványt dr. Gyimesi Endre
történész, a zalai levéltár nyugalmazott igazgatója szerkesztette. A
kötetet – melynek terveit Seres Péter fotóriporter készítette – a református templom Kálvin-termében
mutatták be a közelmúltban. Az
eseményen részt Balaicz Zoltán
polgármester, aki összegzésképpen elmondta: az idei évben a megyeszékhely önkormányzata 25
millió forinttal támogatta azt, hogy
a városban méltó módon ünnepelhessük meg az évfordulót. Annál is
inkább, mert bár kis közösségekrõl
van szó, az evangélikus és református gyülekezet tagjai mindig sokat tettek a közösségért, a város
fejlõdéséért. A támogatásból konferenciákat, szakmai napokat, kiállításokat szerveztek, de felavatásra került Farkas Ferenc szobrászmûvész Luther Mártonról készült
szobra is. Az események sorába illik a mostani kötetbemutató is.
A polgármester szerint hiányt
pótló mû született, hiszen eddig
még nem jelent meg olyan kiadvány, ami a két gyülekezet mindennapjaiba, valamint a református és evangélikus templom építéstörténetébe nyújt bepillantást.
Az evangélikus gyülekezet történetét Jáni János írta és szerkesztette. A kötetbemutatón elmondta: az volt a cél, hogy kerüljenek elõ a múltból mindazok, akik
tettek valamit a gyülekezetért és
példaképek lehetnek az utókor
számára. Az evangélikus templom építéstörténetét dr. Kostyál
László mûvészettörténész dolgozta fel, a református templom múltjáról pedig dr. Gyimesi Endre írt tanulmányt. A szerkesztõ úgy látja,
hogy a kiadvány egyik elõnye az,
hogy a múlt eseményein kívül az
elmúlt tíz év történéseibõl is felvillant néhány fotót. A református
templom címeres üvegablakaival

pedig külön is foglalkozik a könyv;
Halász Imre írt tanulmányt a templom címereirõl és egyházi jelképeirõl.
A kötet szerzõi között ott találjuk az MNL Zala Megyei Levéltárának több munkatársát is. A reformáció megjelenésérõl és zalai elterjedésérõl Bilkei Irén értekezik, a
zalai protestáns személyek életrajzát pedig Erõs Krisztina és dr.
Paksy Zoltán dolgozta fel.

A könyv nemcsak a reformáció
500. évfordulója miatt fontos, hanem azért is, mert a város történetébõl elevenít fel olyan momentumokat, melyek eddig még nem láttak ilyen összesített formában
napvilágot. A rendezvényen Ho
dánics Péter református és
Zsugyel Kornél evangélikus lelkész köszönte meg, hogy a város
támogatásával és közös összefogással létrejöhetett a kötet.

NISSAN Császár

Zalaegerszeg, Sport utca 3. • Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

Tóth Renáta

osztály szívesen látogat és veszi
igénybe a különféle szolgáltatásokat. Legyen szó hagyományos
könyvtári rendezvényekrõl (író-olvasó találkozókról, mûhelyfoglalkozásokról és más kulturális programokról), vagy otthonról is elérhetõ szolgáltatásokról, digitális tartalmakról. A lényeg, hogy a technológiai fejlettség és a személyes
kapcsolatok, vagy akár személyre
szabott szolgáltatások együtt legyenek jelen. Napjaink könyvtáraiban rengeteg innovációs lehetõség rejlik, amiket a jövõ könyvtárai
érdekében érdemes jól kihasználni.
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FOTÓRITKASÁGOK A DON-KANYARBÓL
TÖBB EZER KÉP MESÉL A KATONÁK ÉLETÉRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sokan nem mertek megnyílni,
mert hosszú évtizedekig nem lehetett beszélni a doni eseményekrõl, áldozatokról. 1993-ban ezért
abbahagytuk a munkát, ami majd
csak 2010 után indult újra. A Donkanyarban történteken kívül az erdélyi és a kárpátaljai bevonulás is
fókuszba került. Sejtettük, hogy
nagy tömegben lehetnek dokumentumok a leszármazottaknál,
ezért elkezdtünk utánuk kutatni.
Szerencsére Szabó Péter, a Hadtörténeti Intézet munkatársaként
hozzáfért a katonai és személyi
anyagokhoz, és ezen a nyomon el
tudtunk indulni.
– Ha a zalai alakulatokhoz kötõdõ kutatásokat nézzük, hány
család került fókuszba az elmúlt
hatéves munka során?
– Országos szinten közel négyszáz. Nemcsak konkrétan zalai
katonák leszármazottairól van szó,
mert a zalai alakulatokban a helyi
születésûeken kívül nyilván mások
is harcoltak. A vizsgálat azokra a
katonákra terjedt ki, akiket az

1942-ben létrejött 9. honvéd
könnyûhadosztályba soroztak be.
Az eddig megjelent kiadványaink
is róluk szólnak.
– A dokumentumgyûjtemény
jelentõs hányadát korabeli, a
harctéren készült fotográfiák teszik ki...
– Igen, több ezer fotóról van
szó. Ezek jó része természetesen
digitalizált formában került a levéltár birtokába. Érthetõ módon sok
család nem akart megválni a személyes tárgyaitól. Viszont voltak
olyanok is, akik komplett fotóalbumokat, vagy „szóló” képeket bocsátottak a rendelkezésünkre,
mert azt gondolták, hogy nálunk
méltó helyen lesznek a kordokumentumok. Ötszáz-hatszáz fotó
már publikálásra került az eddig
megjelent könyvekben. A közzé
nem tett fényképekbõl pedig hamarosan egy internetes galéria készül, ami a levéltár honlapján elérhetõ lesz.
– Mirõl árulkodnak a fényképek, és milyen témák köré csoportosíthatók?

– Amatõr fotósok – vagyis maguk a katonák – készítették õket.
Ennek ellenére nagyon jó minõségû és akár mûvészi értékkel bíró
képek is vannak köztük. Sok közülük kiváló állapotban megmaradt,
olyannyira, hogy jó minõségben
nagyítani is lehetett õket. Ilyenek
például Nyíry Zoltán fõhadnagy fo-

tói, amik Siófokról kerültek elõ.
Egyik felvétele a Zalai honvédek a
Donnál címû képesalbum borítóképe is lett. Ami a tematikát illeti:
változatos a kollekció. Emlékképek, vagyis beállított fotók éppúgy
vannak, mint életképek, vagy tájképek, de néprajzi értékû ritkaságok is találhatók. Megelevenedik a
tábori élet: az étkezéstõl, a fürdésen, testedzésen át akár a bunkerépítésig, vagy a téli visszavonulásig. Vannak vicces, „bohóckodós”
képek, amik azt jelzik, hogy a katonák igyekeztek túlélni a viszontagságokat; a harcokat, a kemény
telet. Az embertelen körülmények
között is próbáltak néha szórakoz-

A témában eddig megjelent kiadványok.

ni. Többen fotózták az orosz tájat,
épületeket, ott élõ emberek hétköznapjait. Harcokat ritkán, bár
néhány elvetemült fotós azért
akadt, aki a kritikus napokon is
megörökített egy-egy pillanatot.
– Szabadon lehetett fotózni?
– Akkor még igen. Érdekes,
hogy míg a táborból küldött leveleket cenzúrázták, a fényképezésnél
nem volt szankció. Nem foglalkoztak vele, hogy mi van a képeken.
Bárkinél lehetett kamera. Persze
nem mindenki engedhette meg
magának. A hivatásos tisztekre, értelmiségiekre volt jellemzõbb, hogy
rendelkeztek fényképezõgéppel.
– A katonák mindennapi életének megismerésén
túl egy történész számára mi a képek legnagyobb tanulsága?
– Talán az, hogy a
fotók segítségével arcot kaphattak a szereplõk! Akiket addig csak a
levelekbõl ismertünk,
vagy olvastuk a naplófeljegyzéseiket, egyszer csak megelevenedtek. Rengeteg katonát sikerült beazonosítani. Sok fotó hátoldalán volt felirat, megnevezve a szereplõket,
akik gyakran más képeken is feltûntek. Tulajdonképpen
egyik

kép segített beazonosítani a másikon lévõ arcokat. Fontos az is,
hogy a kilencvenes évekhez képest ma már kevesebb a félelem.
A leszármazottak, családtagok
sokkal nyitottabbak, közlékenyebbek. A személyes tárgyak így történeti tárgyakká válhattak, ami
nagyban segíti a történészi munkát.
– A képek digitalizálása sem
lehetett kis feladat…
– Türelemjáték volt, csakúgy,
mint az egész kutatás. Egy-egy
megjelent könyv mögött több éves
munka áll. Sok mindenkinek kell
köszönetet mondani, hogy mindez
megvalósulhatott. A családoknak,
akik rendelkezésünkre bocsátották a dokumentumokat, a kollégáknak, akik rengeteg adminisztrációs munkát végeztek a háttérben, a szponzoroknak és nem
utolsósorban Zóka Gyula fotográfusnak. Õ készítette a reprodukciókat és a digitális utómunkát.
Unikális fotókat sikerült a technikának köszönhetõen megmentenie.
Ennyi év és ennyi megjelent kötet
után (hat év alatt nyolc könyv jelent meg, ezekbõl hat kiadvány kifejezetten a zalai alakulatok
1942–43-as doni részvételérõl
szól) az is elmondható, hogy a témával kapcsolatban ilyen alapos
kutatómunka nem zajlott országos
szinten. Zala megye élen jár a korszak tárgyilagos feldolgozásában.

PANNÓNIA-CSIPKE EGERSZEGI TERVEZÕ A LONDONI DIVATNAPON
ZALA MEGYE ÉRTÉKEI KÖZÖTT

EGYEDI TERVEZÕK, KISSZÉRIÁS TERMÉKEK

 ReThink Hungary and the V4 címmel rendeztek a közelmúltban
design vásárt Londonban. Mint azt a cím is mutatja, a bemutatókkal, elõadásokkal és workshopokkal tarkított eseményre a Visegrádi négyek országainak (Magyarország, Szlovákia, Csehország
és Lengyelország) tervezõit várták.
– pP –

 Csipke „pókháló” takarja az év végén az Apáczai Mûvelõdési
Központ kiállítóterét. A Zala Megyei Értékek közé sorolt Pannónia-csipke történetét és néhány felhasználási területét mutatja be
a január 3-ig látható tárlat. A több mint 100 éve Nagykanizsán
született kézmûveskincs újrafelfedezése a kiállító, Románné
Hadri Veronika népi iparmûvésznek köszönhetõ.
– B. K. –
A tárlaton többek között keresztelõtakaró, díszkendõ, ablakdíszek,
terítõk, ruházati kiegészítõk láthatók. Valamint a Pannónia-csipke régi és újabb típusa, a jellemzõ reneszánsz ihletésû motívumok és egy
darab készítési fázisai mutatnak rá
a nem hétköznapi türelmet, kézügyességet, jó szemet és kitartást
igénylõ alkotó folyamatra. Ez utóbbit készségesen magyarázza is
Románné Hadri Veronika, aki
nyugdíjba vonulását követõen fogott hozzá a csipkézéshez, majd
fedezte fel és ma már újratanítja a
Pannónia-csipke készítését is.
A csipke és ezen belül a zalai
büszkeségnek számító Pannóniacsipke történetét Marx Mária néprajzkutató ismertette a megnyitón.
Több érdekesség között elhangzott, a nyugati országoknál késõbb, a XVII. században jelenik
meg a Magyarországon a csipke.
Készítésével a férjek keresetét kiegészítendõ kezdtek foglalkozni
az asszonyok. Sok éves gyakorlás
szükséges a technika elsajátításához és esztétikus kivitelezéséhez,
ezért elõfordult, hogy már 6 éves
korban nekifogtak a lányok a hoszszú leckének. Az általa feltalált és
szabadalmaztatott, a pókháló finomságát és tartósságát megjelenítõ technikával mindenféle darab
elkészíthetõ. Munkáját menye,
Gyõrffy Zoltánné Bengyel Olga fejlesztette tovább. Majd a II. világháború után leáldozott ennek a kéz-

mûvesremeknek is a léte. Csipkerózsika álmából Románné Hadri
Veronika ébresztette újra, amikor
is 2000 körül kutatni kezdte, majd
2013-ban már tanulmányt is készített róla, s munkájának köszönhetõen 2016-ban a nemzeti értékek
közé is bekerült ez a kézmûvestechnika. Számos elismerés mellett Japánban és Ausztráliában
jártak.

A magyar csapatot a budapesti
WAMP-hoz (Vasárnapi Mûvész
Piac) kötõdõ designerekbõl válogatták ki. Köztük volt Sustik Kriszta zalaegerszegi divattervezõ is,
aki Londonból hazatérve érdeklõdésünkre elmondta: a rengeteg
magyar jelentkezõ közül harmincan (köztük ruha-, táska- és ékszertervezõk) utazhattak ki a brit
fõvárosba. Zalaegerszegrõl Krisztán kívül László Edina mintatervezõ is részt vett a programon.
Sustik Kriszta nagyon örült a lehetõségnek, hiszen az esemény
kiváló alkalom volt arra, hogy a
szomszédos országokból érkezõ
kollégákkal megismerkedjenek, és
ezzel párhuzamosan népszerûsítsék a hazai termékeket. A budapesti WAMP-nak bõ három éve
tagja. A vasárnapi mûvészpiac célja az, hogy magyar tervezõk kisszériás termékeit mutassák be a

közönségnek. Egyfajta átmenetet
képezve a luxusmárkák és a fast
fashion-üzletek világa között.
A V4-ek londoni bemutatkozását hazai részrõl a WAMP-on túl a
Balassi Intézet, angol részrõl pedig a londoni Magyar Kulturális
Központ koordinálta. A divattervezõ szerint a szervezõk mindent
megtettek annak érdekében, hogy
színvonalas, tartalmas program jöhessen létre. A vásáron kívül volt
divatbemutató, szakmai elõadások, workshopok, de borkóstolás
is. A helyszín a londoni mûvésznegyed (Soho) volt. Kriszta a rá
jellemzõ futurisztikus kollekcióból
vízlepergetõ esõkabátokat, ruhákat, szoknyákat, nadrágokat és
„világító”, vagyis fluoreszkáló
anyagból készült táskákat (gym
bag-eket) vitt. Mint meséli, a közönség nagyon vegyes volt és –
ahogy az a külföldi vásárokon lenni szokott – itt is azt tapasztalta,
hogy az idõsebb korosztály sokkal

bevállalósabb, mint itthon.
Szívesebben és bátrabban hordanak sportosabb,
vagányabb ruhákat. A tervezõ annak is örült, hogy
sok londoni magyar ellátogatott az eseményre, akik
büszkék voltak rá, hogy a
magyar WAMP képviselteti magát a vásáron.
Hogy mit lehet az aktuális nemzetközi trendekrõl elmondani? Sustik
Kriszta szerint a kérdés
összetett, mert célszerû
különválasztani a népszerû fast fashion üzletláncokat az egyedi tervezõk
munkáitól. Az elõbbiek
esetében továbbra is az
tapasztalható, hogy alapvetõen ugyanazt gyártják,
legyen szó szabásvonalról,
anyaghasználatról
vagy színekrõl. Ezeket a ruhákat
látjuk a bevásárlóközpontok kínálatában. A designerek esetében viszont pont az a lényeg, hogy mindenki a saját elképzeléseit, ötleteit, egyéniségét vigye bele a ruháiba. Ezzel izgalmasabbá, változatosabbá válik a kínálat.

Középen Sustik Kriszta.

Kriszta az utóbbi idõben több
hazai cégnek és zenekarnak (például az Anna and the Barbies énekesnõjének) tervezett ruhákat.
Lapzártánkkor éppen egy szombathelyi bemutatóra készült néhány társával, közben pedig új kollekción töri fejét.

VERSBÕL DAL, SLÁGERBÕL IRODALOM
HÁY COME BECK A VMK-BAN
 Elsõ hallásra olyan, mintha azt mondanánk: Háy, gyere viszsza! És az nem világos, hogy honnan kéne visszatérnie. Leírva –
Háy come Beck – már más a helyzet. Csak akkor meg hirtelen az
nem világos, hogy a Háy jön a Beckhez, vagy fordítva. Meg egyáltalán; hogyan jönnek õk így egymáshoz?
– pP –
Talán mindegy is, honnan jött
az ötlet, hogy Háy János író és
Beck Zoltán dalszerzõ-énekes
(30Y), egyetemi adjunktus (PTE)
egy színpadra álljon; szövegeik
nagyon jól összecsengenek. A
30Y zenejére épülõ akusztikus zenei háttér, meg komplett produkcióvá – ha úgy tetszik koncertélménnyé – varázsolja a Háy come
Beck projektet. Úgy hírlik, hogy

évekkel ezelõtt egy metróalagútban rendezett fotózáson találkoztak elõször. Meg elindult közben a
Rájátszás sorozat is, ahol hazai
írók, költõk és zenészek állnak egy
színpadra; hogy versbõl rockdal,
slágernótából meg irodalmi mû
szülessen. Népszerûsítve ezzel a
kortárs szerzõket, és lerombolva
talán kicsit azt a hamis képzetet,
hogy az irodalom halott írók unalmas – ámde kötelezõ – szövegeibõl áll össze.

Háy és Beck az elmúlt években
rendszeresen látogatták az ország
fesztiváljait, kisebb-nagyobb klubjait; mindig változó produkcióval.
Mert egyáltalán nem az a cél, hogy
egy unásig ismételt mûsorral haknizzanak. Hol improvizatívabb, hol
jobban szerkesztett az elõadás. De
mindig kettejük ütõs szövegeire,
meg a két akusztikus gitárra (na, jó
Háy nem mindig csap a húrok közé) épülnek az estek. Ehhez jön
még némi irónia, csipkelõdés.
A minap a zalaegerszegi VMK
Caffe-ban álltak színpadra. Háy
János Budapestrõl, Beck Zoli meg
Pécsrõl érkezett. Mint kiderült:
elég ritkán találkoznak, hiszen kevés az idejük. Azért is hozták létre

Háy János és Beck Zoltán

ezt a produkciót, hogy legalább a
színpadon összefussanak néha.
Olyan témák jöttek elõ, mint a szerelem, meg a halál – ami nem
hangzik túl vidámnak egy péntek
esti szórakozáshoz. De a verssorokban és dalszövegekben megbúvó fanyar társadalomkritika és a

jellegzetes férfi/nõ karakterek
szarkasztikus megjelenítése garantálta a vidám hangulatot. Még
ha néha sírva nevetõs is volt a történet.
És ahogy az igazi jó koncerteken lenni szokott, a végén a
visszataps is megvolt; kétszer.
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OTTHON MARADNI AZ OTTHON HELYETT K
AZ ÜNNEPEK ALATT IS AZ IDÕSEK MELLETT VANNAK

 A közelmúltban készült statisztika alapján Zalaegerszeg lakosságának csaknem 30 százaléka 60 év feletti. Egyre inkább foglalkozni kell tehát az idõsekrõl való gondoskodás témakörével. Ebben több segítõ szervezet vállal szerepet, mivel az otthon maradás az otthon helyett jogos igény.
– Bánfi Kati –
Az otthonápolást – gondozást
végzõ szervezetek közül a talán
kevésbé ismert Baptista Tevékeny Szeretet Misszió helyi vezetõjét, Borbélyné Cziráki Katalint
kérdeztük a témával kapcsolatban. Elöljáróban hangsúlyozta, a
vallási hovatartozástól függetlenül bárki fordulhat hozzájuk. A
név csupán az állam melletti támogatót hirdeti.
– Képzett ápólónõink segítenek
az orvosi vélemény alapján rászorulóknak a saját otthonukban.
– Melyek a leggyakoribb igények?
– Fõként a személyi higiénia, a
mindennapi tevékenységben való
segítségkérés. S azt sem utasítjuk
el, aki csupán beszélgetni szeretne, hiszen a komfortérzethez ez is
hozzátartozik, mivel fõként egyedülélõ személyek a gondozottjaink.

– A testi problémák vagy a
magányosság jelentik az érintetteknek a nagyobb problémát?
– Az egyedüllét a nagyobb fájdalom, mely fokozhatja a testi tüneteket is. A többségnek ugyan
van családja, de azok általában
nem vele élnek, leköti õket a munka. Így maradnak magukra az idõsek, fõleg a társ elvesztése után.
Ez a fájdalom az ünnepek közeledtével felerõsödik, s depressziót
is okozhat, ezzel már elõre számolnunk kell. Karácsonykor is dolgozunk, ami a saját családunktól
kíván megértést.
– Az Önök jelenléte mennyi
lelki támogatást tud adni?
– Legnagyobb sikerünk volt, amikor egy teljesen padlón lévõ embert,
szinte a nulláról sikerült felemelni, a
gondozójával való kiváló kapcsolat
révén. A munkatársaim nagyon jó
csapatot alkotnak, megbízhatók,

MIKULÁS-NAPON

A hagyományokhoz híven idén is ellátogatott a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház gyermekosztályára Vigh László országgyûlési képviselõ. A beteg gyerekeknek Mikulás-napi
ajándékot osztott szét dr. Halász Gabriella fõigazgató és dr.
Gárdos László osztályvezetõ fõorvos társaságában.

szinte családtagként kezelik õket a
gondozottak és a valódi családtagok
egyaránt. Ez néha a saját magánélet rovására is megy, nehéz megoldani a szabadságolást is. Akár napi
több órát is egy-egy gondozottnál
töltenek, az igény szerint.
– A többi idõsgondozó és
szociális szervezettel tartják a
kapcsolatot, gondolom, fontos
a feladatok összehangolása?
– Igen, például õsszel is volt egy
konferenciánk a megyeházán a
gondozási központ szervezésében.
Velük nagyon jó a kapcsolat, ahogy

Borbélyné Cziráki Katalin

a családsegítõ szolgálattal is, akik
ismerik a szociális rászorultságot.
De a Kossuth utcai gondozóházzal
is aktív a kapcsolatunk, ahogy a
hévizi kórházzal, a mozgáskorlátozottak egyesületével, s egyre inkább a megyei kórházzal is.
– Sikerek, élmények, tervek,
ünnepek?
– A legnagyobb sikerünkrõl már
szóltam. Egyébként nagyon sok
örömöt okoz a munka a hálás,
szeretetteljes gondozottak miatt.
Amikor elveszítjük valamelyiküket,
az minket is megvisel, melynek feldolgozására havonta vannak találkozók, ahogy más segítõ szakmában is. A gondozottakkal közös ünnepet nem tudunk ülni, de egyénenként felköszöntjük õket, amikor
aktuális. S a csapattagok is megérdemlik a törõdést és a közös kikapcsolódást, amire rendszeresen
sort kerítünk. A tervünk pedig tovább bõvülni, jelenleg 29 fõ felvételére volna lehetõség. S minél
több településen szeretnénk ott
lenni, segíteni.

ÖSZÖNET
ÖSSZEFOGÁS

EGY OSZTÁLYÉRT
 A zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti
Iskola rajz tagozatos kisiskolásainak 2. B osztályterme szépült meg a nyáron.
Szülõi munkaközösség kezdeményezésére újult meg felújításra váró tanterem padlózata, példaértékû összefogással. A beruházáshoz szükséges közel 450.000 forint
megszerzését az iskola alapítványa, az iskolát fenntartó
szervezet és az érintett tantermet használó iskolások szüleinek osztályszintû megmozdulása tette lehetõvé. Az osztály szelektív hulladékgyûjtéssel, szülõk adománnyal és
a felújításnál felmerülõ bontási
és helyreállítási munkálatoknál
nyújtottak segítséget.
A felújítási munkák megvalósításában legnagyobb segítség egy helyi jó szándékú
vállalkozó, Ruzsics Tamás
(Pannon Parkett Kft.) szakértelme és segítõkészsége volt.
Õ felajánlotta a teljes munkabérét és a minõségi anyagok
költségeinek egy részét, a terem megszépüléséhez hozzájárulva. Ezúton is szeretné az
osztály köszönetét kifejezni
Ruzsics Tamásnak, aki önzetlen segítségnyújtásával sokaknak mutathat példát!
A gyerekek az évnyitó alkalmával találkozhattak elõször
megújult környezetükkel, amit
nagy örömmel fogadtak, és
vették birtokba.
Kutak Zsuzsanna

CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777
www.renaultcsaszar.hu
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Gazdaság
 Munkaszeretet, szorgalom,
tisztesség, szakmai becsület,
csapatszellem, elhivatottság,
adott szó – a zalaegerszegi székhelyû ZÁÉV Zrt. vezetése ebben
látja 68 éves fennállásának sikerét. Hazánk meghatározó magasépítési vállalata a 2017-es esztendõt 2016-os árbevételének megduplázásával zárja, és nem kisebb célt tûzött ki maga elé,
minthogy 2018-ban 50 milliárdos
árbevételt érjen el.
– A 2016-os 15,427 milliárd forintos árbevételünkkel mindössze 20
millió forinttal maradtunk le az elõkelõ harmadik helyrõl, így a negyedik helyre soroltak bennünket a közelmúltban megjelent, a megye
száz legnagyobb vállalkozását ismertetõ TOP 100 kiadványban –
kezdte a számok ismertetésével a
beszélgetést Istenes István, a
ZÁÉV Zrt. termelési igazgatója. –
2016-ban még több kisebb értékû
munkáink voltak, a 2017-es esztendõ azonban meghozta sikerét, mert
közbeszerzéseken nagyprojekteket
nyertünk el. Ennek okát abban látjuk, hogy egyre kevesebb a nagy
magasépítõ cég, közelegve a 70
éves fennállás felé, hogy egyedül
mi tudtunk megmaradni az egykori
állami építõipari vállalatok közül, miközben sorra fogyatkoztak meg a
nagy magasépítõ-ipari cégek hazánkban. A ZÁÉV töretlen sikere
abban is rejlik, hogy itt Nyugat-Magyarországon, távol a nagy zûrzavaroktól, Hévíz, Zalakaros, Sárvár,
a Balaton, Vas és Somogy megye
környezetében talpon tudtunk maradni. Mindennél fontosabb, hogy
mindig is jól összeszokott csapatként mûködtünk, a szakmaiságunk
megkérdõjelezhetetlen, a társaság
a tulajdonosi változások közepette
is együtt maradt, harcolt és dolgozott egymást segítve. A tulajdonosok pedig tartalékoltak, így nem volt
finanszírozási és likviditási problémánk az ínséges idõkben sem.

KIEMELKEDÕ ÁRBEVÉTELLEL
ZÁRJA A ZALAI MAGASÉPÍTÕ, A ZÁÉV ZRT. AZ ÉVET

A Festetics-kastély Keszthelyen.
– Mindehhez hogyan társul a
szakmaiság?
– Ahogy korábban, most is nagyon odafigyelünk a humánpolitikára. A szakmaiság egyik zálogának
ugyanis azt tekintjük, hogy a fiatalabb és az idõsebb szakemberek jó
csapategységet alkossanak egymással. Így minden fõmérnökségen
tud egymással találkozni az idõsebb
kollégák nagy szakmai tapasztalata
a fiatalok által képviselt lendülettel
és szókimondással. Jómagam a
ZÁÉV sikere titkának azt is tartom,
hogy cégünk megmaradt vidéki,
családias cégnek, ahol a munkaszeretet, a becsület, a tisztesség, az
adott szó kötelez, nemcsak egymás
között, hanem az alvállalkozókkal
való kapcsolatunkban is. Bibliának
tekintjük a velük kötött szerzõdések
teljesítését. Ezt tükrözi az is, hogy
országszerte 24 alvállalkozó céggel
van stratégiai együttmûködési megállapodásunk.

– Az építõipar, ahogy más ágazat is, munkaerõhiánnyal küzd.
Ezt hogyan tudják kezelni a vállalatnál?
– Mindenekelõtt jó hírünkkel, ami
az elõbb elmondottakból is kitûnik.
Az idén elnyert nagyprojekteknek
köszönhetõen harminc mérnököt
vettünk fel. Elvárásunk velük szemben, hogy illeszkedjenek be munkakultúránkba, mert az összeszokottság is feltétele az elvégzett munka
minõségének. A munkaerõhiány miatt valóban meg kell küzdeni a mérnökökért, hiszen õk is érdeklõdnek,
és olyan céghez mennek el dolgozni, ahol családiasabb a hangulat.
Ezért is részesítenek bennünket
elõnyben vetélytársaink hátrányára.
S mivel sok a munka, az alvállalkozók is megbízható partnereket keresnek. Az idei nagy építõipari
bumm okán a legsúlyosabb problémát a szakmunkáshiányban látom.
Nagyon kevés az építõipari szak-

munkás azért is, mert a szülõket nehéz meggyõzni, hogy építõipari
szakmákra adják gyerekeiket. Ezért
is vagyunk büszkék arra, hogy a
ZÁÉV-nek, mint magasépítési cégnek, szinte egyedül az országban,
most is van nyolcvan tanulója. Õk
villanyszerelõk, kõmûvesek, ácsok
és festõk, akiket zalaegerszegi és
nagykanizsai tanmûhelyeinkben oktatjuk. Elõremutatónak tartjuk a kormány által is szorgalmazott duális
képzést, és a szakmunkásbérek
emelkedését, melynek következtében az építõipari szakmák értéke is
a helyére kerülhet.
– Melyek a legnagyobb hiányszakmák?
– Már évek óta a szerkezetépítõ.
Ezt a problémát egy erdélyi ácsokat
és betonacél-szerelõket foglalkoztató céggel oldjuk meg, tõlük kapunk
munkaerõt, ahogy a kõmûveshiányt
ukrán nemzetiségû szakemberekkel
oldjuk meg. Valóban egyre több kül-

földi szakmunkást kell bevonni. Villanyszerelõbõl is hiány van az építõiparban, ami szerencsére nálunk
nem gond, mert ezen szakembereket legnagyobb leányvállalatunkkal,
a Zala-Elektroval biztosítjuk. A
ZÁÉV a gondok ellenére azért van jó
helyzetben, mert jó kapcsolatot építettünk ki, emberként kezeltük az alvállalkozókat, ami most fizetõdik ki.
– Mindez megmutatkozik a bevételek alakulásában is?
– 2016 elõtt 40–50 kisebb projektbõl tudtunk elérni 11–15 milliárdos árbevételt. Tavaly viszont már
fordult a kocka, amit jól mutat a
15,427 milliárd forintos árbevétel. A
közbeszerzéseken idén elnyert
nagy- illetve óriásprojekteknek köszönhetõen jelentõs ugrással számolhatunk, hiszen 2017-es árbevételünket 34 milliárd forint körüli
összegre becsüljük. Sorolnám a
projekteket. Kaposváron a Csiky
Gergely Színház beruházása 7 mil-

A Haladás új stadionja Szombathelyen.

liárd forint, míg a fedett sportkomplexum építése 4,4 milliárd forint. Pécsett a 2,1 milliárdból épülõ
Rátgéber Kosárakadémiát jövõ tavasszal adjuk át, és most nyertük el
az orvosi egyetem 8,4 milliárdos
zöldmezõs beruházását. Szintén
nemrég írtuk alá a budaörsi Tetra
Pak új csomagolóüzeme 3,5 milliárdos szerzõdését. Kecskeméten a
Pallas Athéné Egyetem új kampuszát építjük 12 milliárd forintos beruházásban. Budapesten a Gül Baba türbéjét újítjuk fel, ami 2,5 milliárd
forintos projekt. Az emlékhely rekonstrukciójában törökök is részt
vesznek. Szombathelyen októberben adtuk át a Haladás-stadiont. Az
új sportkomplexum 13,7 milliárd forintos költséggel épült fel. Körmenden az Egis Gyógyszergyár új gyártóüzemének létesítése 4,4 milliárd
forintos munkát jelent. Zalaegerszegen a Vizslaparkban két társasházat
építünk jelenleg, és részt veszünk a
zalai megyeszékhely legnagyobb
projektjében, a 40 milliárd forintos
jármûipari tesztpálya beruházásában. 2018. március végén adjuk át a
technikai épületet, melynek acélszerkezeti kialakítását ezen a héten
megkezdjük.
– Minderre a koronát az új Puskás Ferenc Stadion építése teszi
fel.
– Ez a 143 milliárdos bekerülési
költségével valóban egy gigaprojekt, amit a Magyar Építõ Zrt.-vel
konzorciumban valósítunk meg
50–50 százalékban. Jelenleg 500
szerkezetépítõ dolgozik, 13 óriás toronydaruval és 5 mobildaruval. Ez
egy ultraszuper, 65 ezer fõt befogadó stadion lesz, óriási parkokkal, kiegészítõ építményekkel, terekkel. A
beruházással 2019 novemberére
kell elkészülnünk, ugyanis november 25-én az 1953-as, az angolok
feletti, londoni 6-3-as gyõzelem emléknapján a tervek szerint magyar–angol nyitómeccsel adják át
hazánk új futballsportszentélyét –
zárta a beszélgetést Istenes István.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ A 3B HUNGÁRIÁNÁL
ECO-CITY PROJEKT – ZÉRÓ HULLADÉK

 Az egerszegi 3B Hungária Kft. múltját, jelenét, s jövõbeni terveit megismerve, csak azt tudja mondani az ember, ez igen,
még akkor is, ha éppen nem nagyon van otthon az anyagmozgató, anyagfeldolgozó vagy hulladékhasznosító rendszerek világában.
Az 1992-ben alakult, magánkézben lévõ gazdasági társaságot
a folyamatos fejlesztési, profilbõvítési igény emelte ki társai közül.
Az egyedi tervezésû gépek gyártásától kezdve eljutottak a komplex
üzemek, technológiák megvalósításáig, kapcsolódási pontot találtak még a bioenergetikai iparágakkal is. Elõállított termékeik 70–80
százalékát az elmúlt években külföldre szállították, s amit talán kissé nehezen értettünk idáig, relatíve miért találnak kisebb piaci lehetõséget hazánkban.
Ez most jelentõsen változott,
de talán ne szaladjunk ennyire
elõre.

– Az európai kapcsolataink
változatlanul élnek, s továbbra is
igénylik munkánkat, azaz a számunkra szükséges megrendelésekkel ellátnak bennünket –
mondja Nagy Zoltán ügyvezetõ.
– Nagyon érdekes feladataink
voltak idén is, Belgiumban egy
elektronikai hulladékfeldolgozó
üzem létesítésében voltunk érdekeltek, a lengyelektõl komoly
megrendeléseket kaptunk építõanyag-ipari gépekre, s minden
Úszó szállítószalag Magyarország, Hejõpapi.
diplomáciai nézeteltérés ellenére
Ukrajnában is jól mûködnek piaci tó, hulladékfeldolgozó berende- közelmúltban Zalaegerszegen is
kapcsolataink. De szállítottunk zéseket.
nagy fába vágták fejszéjüket.
Pakisztánba, Iránba vagy ThaiAz idáig jól mûködõ piaci kapMirõl is van szó?
földre is különféle anyagmozga- csolataikat megtartva, azonban a
A világ minden részén lassan
megoldhatatlan problémát jelent a kommunális
hulladékok folyamatosan növekvõ mennyisége. A közép-európai országokban ennek a hulladéknak
mintegy 80–90 százaléka lerakóba kerül. A 2016-ban a GINOP2.1.1. felhíváson sikeresen elnyert
pályázatnak köszönhetõen a 3B
Hungária egyrészt több innovatív
fejlesztést tudott megvalósítani,
ezeknek is köszönhetõen jelentõsen bõvült a cég profilja, másrészt
pedig a Szabadics Zrt.-vel konzorciumban a Zalaegerszegi Önkormányzat támogatásával a városban létrehoznak egy referenciaÉpülõ hulladékfeldolgozó üzem, Zalaegerszeg.
üzemet, ahová az általuk újonnan

Hajórakodó állomás, Norvégia.

kifejlesztett gépekkel is kiegészítve egy teljesen új, kommunális
hulladékkezelõ technológiát telepítenek. Az Eco-city projekt – zéró
hulladék technológia névre hallgató projekt zárását 2018 tavaszára
tervezik.
– Városunkban mintegy 60
ezer tonna hulladék képzõdik
évente – folytatja Nagy Zoltán. –
A most befejezés elõtt álló hulladékválogató rendszerünk leválasztja a szervetlen fémeket, üveget, köveket és kavicsot, majd a

szerves, komposztálható anyagokat – ez a teljes mennyiség több
mint fele, aztán a közel negyedrészt kitevõ papír, textil és vegyes
mûanyag alapú anyagokat, és
csak 12 százalék kerül a lerakóba, ami anyagában már nem feldolgozható. Ez a technológia
egyszerû, költségtakarékos, s
majdnem a teljes rendszer a 3B
Hungária által fejlesztett, gyártott
elemekbõl épül fel.
A városunkban megvalósuló
mintaüzem az elsõ hazánkban,

amely ezt tudja, s remélhetõen
sok referencialátogatót vonz
majd ide. A Zéró hulladék technológia bevezetése a modern városok számára egyre inkább elodázhatatlanná válik, ha nem
akarnak belefulladni saját hulladékukba,
– A jelentõs külföldi és most
már hazai, városunk jövõjét is komolyan befolyásoló feladataink
teljesítése sem vonja el azonban
figyelmüket a további fejlesztések szükségességérõl. Tervezzük az elõrelépést raktározási technológiánk területén, egy új, 1500
négyzetméteres csarnokban a profilmegmunkálás fejlesztése kerül elõtérbe,
az acélszerkezetek gyártásánál,
hegesztésénél robotokat állítunk
üzembe, és még folytathatnám
terveink felsorolását. És a fejlesztések tükrében talán érdemes megemlíteni, létszámleépítést ugyan nem tervezünk, de a
mintegy 3,5 milliárd forintos éves
forgalmunkat természetesen a
fejlesztéseinknek köszönhetõen
növelni kívánjuk – mondta végezetül Nagy Zoltán, a 3B Hungária
ügyvezetõje.
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ULTRAFUTÁS: LEGYÕZNI ÖNMAGADAT
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB VENDÉGE BÉRCES EDIT VOLT

 Hétévesen az úszás volt az álma a ZTE szakosztályában, és
olyan zöld színû (mert akkor az volt a klub színe) kincstári melegítõt szeretett volna hordani, mint a többiek. Bérces Editet, minden idõk legeredményesebb magyar ultramaratoni futóját, a Lokálpatrióta Klub legutóbbi rendezvényén kérdezte Iványi Ildikó elnök sportpályafutásáról.
– Antal Lívia –
„Vonzotta a vízben való szolgamunka”, de hétéves kora miatt elutasították, mondván: már öreg a
sporthoz. Mint mondta, reméli,
hogy ma már nem ez jellemzi a
magyar általános sportszemléletet,
hogy vagy olimpiai gyõztest nevelnek valakibõl, vagy senkit. Ezzel a
kudarccal kezdõdött sportkarriere,
aztán tizenkét éves korában, egy
másik edzõ, Vecsey Gyuri bácsi
mégis bevette az úszócsapatba.
Fejlõdni tudott, de nem lett belõle
úszóolimpikon. Az úszás után jött a
triatlon a ’80-as évek közepén, végén, melyre Sallai Alexandra hívta
fel a figyelmét. Nagyon tetszett neki ez a sportág, mert ez nem járt
hirtelen rajttal, mint egy sprint versenyszámban, hiszen fekve kellett
kezdeni az úszással, aztán felülni
a biciklire és végül felállni a futáshoz. Élvezte a triatlont, igaz, a kerékpáros számban lemaradt, de
ezt a hátrányt a futásnál mindig behozta. Ekkor úgy viccelõdtek vele,
hogy talán a biciklis részt is futni
kellene. Hát így lett belõle maratoni futó.

Arra a felvetésre, hogy az atlétikának nem ága az ultramaratoni
futás, a következõket mondta: valóban nem olimpiai sportág,
ugyanakkor az atlétika az egyik
legelsõ olimpiai sportágcsalád. Az
Európa-bajnoki gyõzelme után azt
nyilatkozta, hogy az ultrafutás a
sportok királynõjének, az atlétikának a mostohagyermeke. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az
ultrafutás eszmeiségében kicsit is
elmaradna az olimpiai sportok értékeitõl, de valóban más a státusza, erkölcsi és anyagi megítélése, ami azonban nem általános világszerte. Mennyivel kevésbé értékelendõ, vagy kisebb, hogy valaki száz kilométert fut le hét és fél
óra alatt, mint száz métert tíz másodpercen belül, erre tényleg nehéz választ adni, vélekedett Bérces Edit.
Az az elismerés azonban mindenképpen figyelemre méltó, melyet az új magyar 100 km-es nõi
csúcs felállításáért, egyben minden idõk nyolcadik legjobb nõi 100
km-es eredményének elismeréséül kapott Bérces Edit a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtõl Primo

Nebiolo elnök és Gyulai István fõtitkár aláírásával ellátva 1998-ban.
(A korábbi magyar csúcsot Vass
Márta, a 100 km-es futás királynõje tartotta.)
A továbbiakban Bérces Edit
példátlan eredményeirõl volt szó,
aki az 50 kilométeres futástól
kezdve a 600 kilométeres távig
minden egyes ultramaratoni számban többszörösen megjavította a
magyar csúcsokat, a 48 órás futásban Európa-, a 100 mérföldes,
a 200 kilométeres és a 24 órás ultrafutásban pedig világcsúcsokat
döntött meg. A 100 kilométeres és
a 24 órás ultramaratoni futáson
aratott Európa-bajnoki és világbajnoki címeivel minden idõk legeredményesebb magyar ultramaratoni
futójává vált.

BOLDOGSÁGRA TANÍTANAK
MIÉRT JÓ A FINN OKTATÁSI RENDSZER?

 Keszthelyen, a Fejér György Könyvtár olvasótermében
Schlakker Eszter pedagógus tartott elõadást azon tapasztalatokról, amelyeket a közép-finnországi Jyväskyla város általános iskolájában Erasmus plus program szakmai gyakorlata keretében,
negyedév alatt tanítóként gyûjtött. A keszthelyi GÉM-program tanulócsoport vezetõjét a közelmúltban egy hazai internetes versenyen az ország három legkreatívabb szupertanára közé sorolták.
Az elõadó szerint a finn családokat nyugalom, zárkózottság,
önállóság jellemzi. Sokat beszélgetnek a rengeteg közös program
alkalmával. A mindennapok része
a közös reggeli, a korcsolyázás, a
sífutás, az erdei séta és egyéb
sportprogramok. A tanár-szülõgyermek kapcsolata erõs bizalomra épül. A legjobb iskola az, amelyik a legközelebb van. Az iskolák
színvonalában nincs különbség,
minden oktatási intézmény egyformán jó. Már az elsõs gyermek is
önállóan, egyedül jár suliba. Ingyenes a bõséges és egészséges
menza, a tanfelszerelés, a füzet, a
tankönyv, a szakkör. Díjköteles viszont az óvoda és a napközi. A
szociális készségek erõsítése, a
közösségépítés, az egészséges
életmódra nevelés kiemelt hangsúllyal bír. Boldogságra nevelnek.
A mindig mindenben kiszámítható
rendszer az öröm átélésére, megtapasztalására épít. Kevés az elmélet, sok a gyakorlat. A feladattudattal rendelkezõ, motivált gyerekek számára ismeretlen a stressz.
Türelmesek, békülékenyek, nyugodtak. A kevés óraszámban tanító, nagy megbecsültségnek örven-

dõ pedagógusok sok asszisztenssel magas színvonalon, nyugalomban oktatnak. A szülõ maximálisan megbízik gyermeke tanárában. A kilenckor induló suliban, alsó tagozatban a legtöbb tanóra félórás és az 55 perces szünet sem
ritka. Alsóban, átlagban csak négy
tanóra van naponta.

Schlakker Eszter

Hogyan lehetett mindezt teljesíteni, egyáltalán hogyan lehetett erre felkészülni? Formában kell lenni ahhoz, hogy valaki teljesíteni
tudjon ilyen távokat, válaszolta.
Annak idején naponta kétszer futott, ami heti 160 és 200 kilométer
közötti futást jelentett. Mellette hetente háromszor úszott regenerálásképpen. A felkészülés érdekességének nevezhetõ, hogy egy ultrafutó soha nem fut edzésen 100
kilométert, pláne nem 24 órát, míg
egy gyorsúszó akár negyvenszer
is leússza a 100 métert, amely
számmal majd versenyez.
Az orosz–angol szakos tanár, a
Budapesti Gazdasági Egyetem
Idegennyelvi és Kommunikációs
Intézetének fõiskolai docense úgy
vélekedett, fontos a fizikai erõnlét,
egyúttal a szellemi komponens,
mert minél hosszabb táv, annál
jobban eltolódik a kettõ aránya az
utóbbi javára. Egyszerûen tovább
kell menni, a holtpontokat ugyanúgy le kell tudni gyõzni, mint az
élet bármely területén, mondta
Bérces Edit.
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Városháza
TISZTELT

ÜGYFELEINK!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda
(Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) a két ünnep között rövidített
nyitvatartással fogadja Ügyfeleit az alábbiak szerint:
ZALAVÍZ Zrt. (víziközmû közszolgáltatás)
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(hulladékgazdálkodási közszolgáltatás)
Városgazdálkodási Kft. (parkolással kapcsolatos ügyintézés)
2017. december 27–29.:
9.00–13.00
LÉSZ Kft. (önkormányzati ingatlankezelés)
2017. december 27–28.:
9.00–13:00
2017. december 29. (péntek)
ZÁRVA

MÓDOSUL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

ELADÓ INGATLAN
–

BALATONBERÉNY, BÉKE U.

64.

SZ. ALATTI ÜDÜLÕ
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Balatonberény, Béke u. 64. szám alatti 845 hrsz-ú, kivett üdülõépület,
udvar megnevezésû ingatlan 1/2–1/2 tulajdoni hányadát:

A pályázat bontásának idõpontja: 2017. december 14. 9 óra 45 perc.
A pályázati tárgyalás és a versenytárgyalás idõpontja: 2017.
december 14. 10 óra 00 perc.

HELYI IPARÛZÉSIADÓ-

Pályázati ajánlat hiánya vagy érvénytelensége, vagy a versenytárgyalás eredménytelensége esetén havi rendszerességgel 2018.
április 19-ig bezárólag ismételt pályázati tárgyalást és versenytárgyalást tartunk minden hónap második csütörtökén 10 óra 00 perckor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatához pályázati ajánlatot e napokon 9 óra 30 percig lehet benyújtani, a pályázatokat 9 óra 45 perckor bontjuk.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG
BEVALLÁSA ÉS FIZETÉSE!
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetékességû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított
árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadó-elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére
az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadó-elõleg kiegészítés összegérõl az adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást
és befizetést kell tenni.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-1543270403540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

A pályázati tárgyalás és a versenytárgyalás helye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19., II/210. számú iroda
Tel.: 92/502-129, 92/502-204
Információ kérhetõ:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19., II/210. számú iroda
Tel.: 92/502-129, 92/502-100/204
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda,
Tel.: 20/849-2330, 20/849-2328, 20/849-2466
Az ingatlan megtekintése elõre egyeztetett idõpontban munkanapokon 9 és 15 óra között biztosított.
Kikiáltási ár: összesen bruttó 32.234.000 Ft
ZMJV Önkormányzata 1/2 tulajdoni hányadát illetõen: 14.200.000
Ft (áfamentes)
NMJV Önkormányzata 1/2 tulajdoni hányadát illetõen: 14.200.000
Ft (+áfa), azaz bruttó 18.034.000 Ft.
A kiírók fenntartják a jogukat arra, hogy a pályázati, illetve a versenytárgyalási felhívást a pályázat beadásának határidejére meghatározott idõpontig kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonhatják.
A kiírás teljes szövege ZMJV Önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

2018. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2017.
DECEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2017. 12. 11.

13–16 óra

2017. 12. 12.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

2017. 12. 14.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium

2017. 12. 14.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola

2017. 12. 12.

13–17 óra

Eötvös-iskola

SZEDÉS HELYE
Teleki Blanka Kollégium

2017. 12. 13.

7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2017. 12. 07.

7–17 óra

Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola

2017. 12. 06.

7–17 óra

Ady-iskola

Báthory István Szakgimn.

2017. 12. 19.

11.30–13 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2017. 12. 11.

7–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2017. 12. 18.

7–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2017. 12. 13.

13–17 óra

Petõfi-iskola

2017. 12. 14.

7–13 óra

2017. 12. 11.

13–17 óra

Dózsa-iskola

7–13 óra

2017. 12. 11.

13–16 óra

2017. 12. 12.

13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn.

2017. 12. 14.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2017. 12. 13.

10–15 óra

Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola

2017. 12. 19.

7–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2017. 12. 07.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn.

2017. 12. 07.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Teleki Blanka Kollégium

2017. december 15-én az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
Az anyakönyvi csoport ügyfélfogadása 2017. december 12-én
technikai okok miatt szünetel.
Köszönjük megértésüket!

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
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.

 A KISOSZ Zala Megyei Egyesülete az idei évben is támogatást nyújt egy szervezet rászoruló tagjai számára, hogy segítsék a karácsonyi készülõdést,
az ünnepek szebbé tételét.
Az idén a Mozgássérültek Zala
Megyei Szervezetének tagjai részére ajándékcsomagok, étkezési
és vásárlási utalványok kerülnek
ajándékként átadásra 170 ezer
forint értékben. Az adományból
több mint 60 fõ részesül. A támogatás átnyújtására december 16-án
16 órakor kerül sor a Dísz téren.

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A központi címregiszterrõl és a címkezelésrõl szóló 345/2014.
(XII. 23.) korm.rendelet (továbbiakban: KCR.) 2. § (1) bekezdése értelmében a Magyarország területén található ingatlanoknak a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A cím része a közterület jelleg (pl. utca, tér) megnevezés is. A KCR felsorolja, hogy milyen közterület jellegeket lehet használni. Zalaegerszeg
területén a lenti táblázatban felsorolt címek nem feleltek meg az elõírásoknak, ezért azokon változtatni kellett. Változtatás hiányában az
adott területekre nem lehet bejelentkezni, lakcímet módosítani.
A jelenleg Ebergényi útként használt közterületet (Ebergényi út
47. házszámtól kezdõdõen) Ebergényi utcának kellett átnevezni,
mivel ugyanannak az utcának két külön közterület jelleg megjelölése (út, utca) nem lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 162/2017. (IX.
14.) számú határozatában a következõ közterületek nevének javítását, közterület jelleggel történõ kiegészítését fogadta el.
A nyilvántartásban átvezetett közterületek listája:
Jelenlegi közterületnév

Elfogadott közterületnév

Avashegy

Avashegy tetõ

Becsali hegy

Becsali tetõ

Bekeháza

Bekeháza utca

Békeháza

Békeháza út

Bozsoki hegy

Bozsoki tetõ

Csácsi hegy

Csácsi tetõ

Csáfordi forduló

Csáfordi utca

Ebergényi út

Ebergényi utca

Gógánhegy

Gógánhegy tetõ

Hosszúhegy

Hosszúhegy tetõ

Hosszú-Jánka

Hosszú-Jánka utca

Jánkahegy

Jánkahegyi utca

Kápolna hegy

Kápolna utca

Kápolnahegy

Kápolnahegy tetõ

Király-horhos

Király-horhos utca

Olajátemelõ

Olajátemelõ udvar

Öreghegy

Öreghegy tetõ

Remény parkja

Remény park

Rövid-Jánka

Rövid-Jánka utca

Tüdõkórház

Tüdõkórház köz

Vérmalom

Vérmalom part

Kérjük, hogy amennyiben a fent felsorolt utcák valamelyikében
rendelkezik bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel, úgy a lakcímkártyák illetékmentes cseréje miatt szíveskedjenek felkeresni a
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági
Fõosztály Kormányablak Osztályát (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos utca 17–19.).
A fenti közterületeken a lakcímbejelentések egy része nem házszámra, hanem helyrajzi számra történt. Javasoljuk, hogy ezekben
az esetekben szíveskedjenek a házszám megállapítását kérni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.), ahol írásbeli kérelemre hatósági bizonyítvány kerül kiállításra a megállapított
házszámról. A hatósági bizonyítvány alapján a kiállított lakcímkártyán már a házszám fog szerepelni a helyrajzi szám helyett, ezt követõen célszerû a lakcímkártyát illetékmentesen kicserélni.
Megértésüket köszönjük!

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telket:
ELADÁSI ÁR

Öveges-iskola

PÓTBESZEDÉS: 2017. DECEMBER 20. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Egyéb ügyintézés:

TÁMOGATÁS

Báthory-szakgimnázium

2017. 12. 12.
Deák–Széchenyi Szakgimn.

2017. december 14-én (csütörtökön) 8.00–12.00 óráig
LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS, míg

A pályázat beadásának határideje: 2017. december 14. 9 óra 30 perc.

Boldog karácsonyt és új esztendõt kívánunk
minden kedves Ügyfelünknek!

Dózsa Ált. Iskola

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadási rend
az alábbiak szerint módosul:

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén
Cseresznyésszeri utca 8.
1825

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

Fizetendõ bánatpénz
összege

kedvezményes ár 10%-a

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2018. február 28. 16.00 óra
A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.
A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II.
emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.
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Sport+Hirdetés

NÉPES MEZÕNYÖK – SZÍNVONALAS KÜZDELMEK
A CSARNOK KUPA FELNÕTT KATEGÓRIA BAJNOKA: AFRIKA SUN TEAM

 A Csarnok Kupa felnõtt kategória viadalán 30 együttes harcolt
két napon át a végsõ gyõzelemért.
A csapatokat öt csoportba osztottak a szervezõk. A csoportküzdelmek során egyenes kieséses
rendszerben folytatódott a torna. A
döntõbe a Team Belucci (Lenti) és
az Afrika Sun Team (Zalaegerszeg) jutott, amit a zalaegerszegi
csapat nyert meg.

DÖNTÕ:
Team Belucci–Afrika Sun Team
1-3
A 3. HELYÉRT:
Lucullus Sörözõ–Sasi Benz 1-1
b.u.: 4-5
A torna végeredménye: 1. Afrika Sun Team (Zalaegerszeg, bal
felsõ képünkön), 2. Team Belucci
(Lenti), 3. Sasi Benz (Lenti),
Lucullus Sörözõ (Zalaegerszeg).
A legjobb kapus: Lang Dávid
(Afrika Sun Team). Legjobb mezõnyjátékos:
Horváth Balázs
(Sasi Benz).
Gólkirály: Nagy Gergõ (LapLand) 8 gól.

Csarnok Kupa öregfiúk 1. kategória
A Csarnok Kupa 34 éven felüliek öregfiúk viadalán 13 együttes
harcolt, akiket kettõ csoportba
osztottak a szervezõk. Mindkét
csoportból az elsõ négy helyezett
jutott tovább a negyeddöntõbe,

mezõnyjátékos: Józsi György (Trió
Egerszeg).
Gólkirály: Schrancz Balázs
(Karbon)
A Csarnok Kupa 45 éven felüliek
öregfiúk viadalán 12 együttes harcolt, akiket kettõ csoportba osztottak a szervezõk. Az „A” csoport
küzdelmeit a Siófoki Bányász SE,
a „B” csoport küzdelmeit az Ostrom Gumiszerviz nyerte, így ez a
két csapat küzdhetett meg a Csarahol egyenes kieséses rendszer- nok Kupa vándorserlegéért.
ben folytatódott a torna. A döntõben a Trió Egerszeg és a MUVILL Nagykanizsa nézett farkasszemet. A 3. helyért a ZTE Serdülõ '89 és a Karbon csapata csapott össze.
DÖNTÕ:
Trió Egerszeg–
MU-VILL Nagykanizsa 2-1
3. HELYÉRT:
ZTE Serdülõ '89–Karbon 0-1
A torna végeredménye: 1. Trió
Egererszeg (jobb felsõ képünkön),
2. MU-VILL Nagykanizsa, 3. Karbon, 4. ZTE Serdülõ '89.
Legjobb kapus: Gyulai Attila
(MU-VILL Nagykanizsa). Legjobb

GYÕZELEM

PARÁDÉS JÁTÉKKAL

Az OB II-es felnõtt jégkorongbajnokság hatodik fordulójában az UTE
Amatõr gárdája látogatott Zalaegerszegre. A fiúknak sikerült
visszavágni a nyitó fordulóban elszenvedett vereségért.
Egerszegi Titánok–UTE Amatõr 4-1 (3-0, 0-1, 1-0)
Zalaegerszeg Jégaréna, Jv: Mayer István (Molnár J., Gáborik Á.)
Egerszegi Titánok: Henczi Bendegúz – Henczi Gy., Tóth, Kiss, Simon, Szabó (elsõ sor), Kéner, Maslac, Ambrus, Bosnyák, Csata (második sor), Koós, Bekõ, Kolath, Ronga, játékos-edzõ: Csata Csaba.

KETTÕS GYÕZELEMMEL
A LEGJOBB NYOLCBAN

DÖNTÕ:
Siófoki Bányász SE– Ostrom
Gumiszerviz 1-1, b.u.: 2-3
A torna végeredménye: 1. Ostrom Gumiszerviz, 2. Siófoki Bányász SE, 3. Farmervilág-Lenti
TE, 4. Golden Gate Global Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
A legjobb kapus: Lepár Attila
(Ostrom Gumiszerviz). Legjobb mezõnyjátékos: Vidóczi József (Farmervilág-Lenti TE). Gólkirály: Molnár Attila (Ostrom Gumiszerviz).

St. Pölten (osztrák)–
ZTK FMVas 2:6 (3525-3660)
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb nyolc közé
jutásért. Második találkozó, St.
Pölten.
Jelentõs elõnye birtokában
nyugodtan játszhatott a zalai
csapat. Az osztrákok az elsõ
körben igyekeztek ráijeszteni a
vendégekre, kevés sikerrel. A
két kör után már biztos volt, hogy
az egerszegi csapat megnyeri a
találkozót, csak a különbség volt
kérdéses. A mérkõzés zárásaként Nemes Attila 673 fával
egyéni pályacsúcsot dobott.
A ZTK FMVas kettõs gyõzelemmel jutott a Bajnokok Ligája
legjobb nyolc csapata közé.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Huber (622 fa)–Pintér (603 fa),
1:0, Tischler (546)–Farkas S.
(613), 1:1, Eigner (581)–Boanta
(620), 1:2, Dejda (587)–Kozma
(609), 1:3, Bulka (643)–Takács
T. (Farkas Á.) (542), 2:3, Spreng
(546)–Nemes (673), 2:4.
A több ütött fáért járó két pontot a ZTK FMVas kapta, így alakult ki a 2:6-os végeredmény.
ÉRTÉKELÉS:
Fehér László, a ZTK
FMVas edzõje: – Biztos elõnyünk birtokában nyugodtan
játszhattunk, gyõzelmünk és
biztos továbbjutásunk nem forgott veszélyben. Már megtudtuk, a következõ körben német
csapat vár ránk.
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NEMCSAK A GÓLOK MARADTAK EL ELSÕ FELNÕTTÉV A TITÁNOKNÁL

EREDMÉNYESEBB TAVASZT REMÉL A CSAPATKAPITÁNY
 Nem lehet büszke az õszi teljesítményére a ZTE FC labdarúgócsapata. A zalaiak az utóbbi évek egyik leggyengébb õszét produkálva az alsóházban tanyáznak a tavaszi folytatás elõtt.
– Természetesen a játékosok
sem elégedettek az õszi szerepléssel – hangoztatta Forgács András, a ZTE FC csapatkapitánya. –
Nyáron szép tervekkel indultunk
neki a bajnokságnak. Mik voltak a
gyenge szereplés okai? Erre csak
azt tudom mondani, hogy ez
összetett probléma. Nem lehet
egy dologra kihegyezni a gyenge
szereplést. Ebben mindenkinek
megvan a maga része. Egyet tehetünk, elõre tekintünk, tavasszal
megpróbálunk a ZTE-hez méltó
félszezont produkálni.
– Megfigyelhetõ volt az õsz
során, ha hátrányba került a
ZTE, onnan nem volt visszaút.
Mentálisan sem volt rendben a
csapat?
– Nem hinném, hogy ez mentális okokból történt volna. Az elmúlt
idényekre is jellemzõ volt, ha nem
mi szereztük meg a vezetést, akkor vesztett helyzetbõl nem tudtunk fordítani.
– Nem tud felállt védelem ellen játszani a ZTE.
– Inkább ez fedi a valóságot.
Azt tapasztalom az NB II-ben, ha
egy csapat vezetést szerez, beáll
védekezni. Az idén és az elmúlt

szezonokban is, nekünk nem feküdt a felállt védelem elleni játék.
Az fekszik a ZTE-nek, ha támadásban nagyobb a terület számunkra,
érthetõ okokból ez kevésszer adatott meg nekünk az õsz során.

sen gólt sem rúgtunk. Nem akarom kihegyezni gólképtelenségünket csak a támadókra. Véleményem szerint egy csapat együtt támad és védekezik.
– Már említette, hogy jobb tavaszt remél. Mire alapozza?
– Elsõ lépésként el kell felejtenünk az õszi gyenge szereplést,
ezen már nem tudtunk változtatni.

– Az õsz során a támadójáték
akadozott leginkább, kevés gólt
rúgott a ZTE. Miért?
– Éreztük mi is, hogy a támadójátékunk nem elég hatékony. Nemcsak a gólok számában, hanem a
helyzetek kidolgozásában is gyengélkedtünk. Sajnos, sok mérkõzé-

A játékosoknak, kipihenve magukat, újult erõvel belevágni a januári felkészülésbe, s utána minél
több találkozót kell megnyernünk.
A remélt tavaszi jó szereplésünk
már nagy dolgokra nem lehet elég,
de megalapozhatunk vele egy jó
következõ idényt.

MINDKÉT KOROSZTÁLYBAN
ZALASZÁM-ZAC-SIKER

 Kõszegen került megrendezésre a Sport XXI atlétikai program 2017. évi utolsó versenye.
A 9–12 éves sportolók a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által
összeállított program alapján
egy játékos atlétikai versenyen
vettek részt.

A Zalaszám-ZAC fiatal atlétái
az U–13-as korosztályban szoros
küzdelemben végül holtversenyben állhattak fel a dobogó legfelsõ
fokára. Az U–11-es korcsoportban
viszont tisztán csak zalai sportolók
kerültek az elsõ három helyre. Az
egyre népszerûbb versenysorozat
2018-ban szintén egy teremversennyel folytatódik.
Eredmények:
U–13 korosztály: 1. ZalaszámZAC A 11 pont (Horváth Krisztián,
Ebedli Dominik, Gaál Máté, Kozma Ádám, Király Kíra, Magyar
Dorka, Simon Sára Dorka, Kósi
Boglárka), 1. Szombathelyi Sport-

iskola A 11 pont, 3. Szombathelyi
sportiskola B 13 pont.
U–11 korosztály: 1. ZalaszámZAC A 8 pont (Major Ágnes, Gudics
Regina, Czigány Emma, Czigány
Mátyás, Káldi Panna, Németh Mi-

lán, Kis Dávid, Lákovics Márk), 2.
KVDSE 13 pont, 3. Zalaszám-ZAC
B 19 pont (Ruzsics Milán, Söjtöri
Milán, Kell Botond, Bartáki Panka,
Schüller Zóra, Ágoston Jázmin,
Nagy Roland, Nagy Dávid).

– Szóljon néhány szót magáról…
– Erdélyben ismerkedtem meg
a jégkoronggal – így Csata Csaba.
– Gyergyócsomafalván Kercsó Árpád volt a nevelõedzõm, aki dolgozott Egerszegen is. Gyergyóban
játszottam tíz évet,
1991-ben jöttem át Magyarországra. A Dunaújváros csapatához igazoltam, voltam egy évet
Jászberényben, Újpesten is szerepeltem. Játékos-pályafutásom nagy
részét Dunaújvárosban
töltöttem, 2003-ban vonultam vissza. Pályafutásom során szereztem
két bajnoki címet, három
Magyar Kupa-gyõzelmet. Sokszoros román
válogatott voltam. A profi pályafutás befejezése
után edzõsködtem Dunaújvárosban, hatodik
éve vagyok Zalaegerszegen.
– Elõször nevezett a Zalai Titánok a felnõttbajnokságba. Mi
a céljuk ezzel a lépéssel?
– A távoli célunk, hogy idõvel
legyen Egerszegen felnõtt élvonalbeli csapat. Elsõ lépcsõben az a
tervünk, hogy az ifibõl kiöregedõ
játékosoknak legyen hová továbblépniük. Tavaly volt U–20-as bajnokságban szereplõ csapatunk,
egyértelmû célunk, hogy folyamatosan játéklehetõséget biztosítsunk a fiataloknak. A lehetõségekhez mérten szeretnénk helytállni
az OB II-ben.
– A másodosztályban milyen
helyezést várnak el a csapattól?

– Különösebb elvárásunk
nincs. Ismerkedjenek a fiatalok a
felnõttekkel, ez a legfontosabb célunk. Az OB II arra való, hogy azok
a fiatalok, akik nem férnek be elsõ
osztályú csapatokba, ne vesszenek el a sportág számára. Ver-

már megérte a fáradozást. A fiatalok számára kissé más a felnõttmezõnyben játszani. A játékosaim
az Újpest elleni találkozón említették, hogy az ellenfelek ütnek, vágnak. Mondtam nekik, ez nem így
van, csak a játékosok tömege nagyobb. Aki elõbbre akar lépni, annak fel kell vennie a azt a bizonyos
kesztyût. Egy klubnak nem lehet
más célja, hogy a piramis tetején

senyzési lehetõséget biztosítani
számukra, erre kiválóan alkalmas
az OB II.
– Mennyire ismerik a mezõnyt?
– Jómagam 47 évesen is pályára lépek, játszanak velem egykorúak más csapatokban is. Legutóbb a Jászberény együttesében
szerepelt egykori csapattársam.
Mondhatni, mi már sportszeretetbõl játszunk, a rutint jelentjük a
csapatoknak. Igyekszünk átadni a
sportág szeretetét a fiataloknak.
Nem biztos, hogy mindenkibõl elsõ osztályú játékos lesz, ha azonban a jégkorongnál maradnak,

legyen egy felnõttcsapat. A gyerekek lássák, hogy van hová fejlõdniük.
– Mikor kerülhet szóba az OB I
a Titánoknál?
– Addig nem szabad erõltetni
az elsõ osztályt, amíg nem alakul
ki egy hat-hét játékosból álló hazai
mag. Igazán ekkor lehet közönség
vonzó egy csapat. A szurkolók, ekkor érzik magukénak az együttest.
Öt év kell ahhoz, hogy legalább
célba vehessük az OB I-et. Addigra kinevelõdhet egy hatékony hazai mag, és mellette természetesen szükség van megfelelõ anyagi
háttérre és külsõ erõsítésre is.

STREET WORKOUT PARK
AZ EGERSZEGI VÁROSI SPORTCENTRUMBAN
 Utcai edzés, sajáttestsúlyos edzés, avagy street workout – nevezzük akárminek, egyre inkább meghódítja az egészségükért
tenni akarókat.

A Zalaszám-ZAC felkészítõ edzõi: Hajas Éva, Bacsa Istvánné,
Góczánné Tóth Zsuzsa, Szabó Gábor, Pajor László.

TÓTH ROBIRA EMLÉKEZTEK
NÉPES MEZÕNY AZ EVO KUPÁN

 Lehet, hogy nem is minden résztvevõ ismerte személyesen a
halk szavú, mindenkivel udvarias Tóth Robit, a közelmúltban közlekedési balesetben elhunyt asztaliteniszezõt. De akik ismerték,
vele vagy irányítása alatt játszottak, azok szinte kivétel nélkül ott
voltak a Zalaegerszegen megrendezett II. EVO-Komplex Asztalitenisz Kupa – Tóth Róbert emlékversenyen.
Ott volt fia is, Tóth Levente,
aki a 10–14 éves fiúk versenyében ezüstérmet nyert, s aki most
már – nehéz szívvel lehet leírni,
elmondani – ugyanúgy édesapa
nélkül nõ fel, mint az õ édesapja.
Az amatõr versenyzõk részvételével szombaton megtartott küzdelmek gyõztesei: felnõtt nõk (5):
Hochrein Judit (Zalaegerszeg), felnõtt férfiak (19): Nagy Roland (Zalaegerszeg), 10–14 éves fiúk: (14):
Vertetics Bencze (Nagykanizsa),
10–14 éves lányok (5): Orsós Vi-

ÖT ÉV MÚLVA SZÓBA KERÜLHET AZ ÉLVONAL

 Mérföldkõhöz érkezett az egerszegi jégkorongsport. A Zalai Titánok csapata elõször indul felnõttbajnokságban, az OB II-ben. A
tervekrõl, elképzelésekrõl Csata Csaba vezetõedzõt kérdeztük.

vien (Nagyrécse), 10 év alatti fiúk
(6): Borda Máté (Nagykanizsa), 10
év alatti lányok (5): Bacsi Zoé
(Nagyrécse), Párosok (7): Korpics

A

Attila–Binder Tamás (Zalaegerszeg). Az igazolt versenyzõk vasárnapi versenyének gyõztesei:
NB II-ben játszók (24): Berdár
Norbert (Kaposvár), NB III-ban
szereplõk (24): Tõkés Levente
(Hévíz), megyei bajnokságban
szereplõk (40): Novotny Gábor
(Zalakomár), párosok (32): Léránt
Zsolt (Zalaegerszeg)–Salamon
Attila (Nagykanizsa).

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

MTK–ZTE NKK 64-75 (14-13, 17-20, 13-21, 20-21)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.
Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV 4:4 (3290-3323)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Budapest.
ZTE FC–Gyirmót FC Gyõr 2-4 (1-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Ezért csak örülhetünk annak,
hogy rövidesen elkészülhet az
egerszegi Városi Sportcentrumban a szabadidõsport ezen ágának hódolói számára az a létesítmény, amelynek sajtóbejárására
Balaicz Zoltán polgármester vezetésével nemrég került sor.
– Nem kell sokat várni, hogy a
nyolcsávos atlétikai rekortánpálya
átadása után, egy újabb létesítménnyel bõvül rövidesen a sportcentrum – hangsúlyozta Balaicz
Zoltán. – Országos pályázaton a
Nemzeti Szabadidõs Egészség
Sportpark program keretében
nyert Zalaegerszeg 16 millió forintot, amelyet az önkormányzat ki-

egészített 2 millió forinttal. Városunk sikerrel pályázott a legmagasabb kategóriában. Sõt, a jégcsarnok és a Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok közé hasonló
létesítményt tervezünk, arról nem
is beszélve, hogy hamarosan
megkezdõdik a sportcsarnok felújítása is. Majd megköszönte a pályázatban és a beruházásban szerepet vállalóknak a munkáját, Vigh
László országgyûlési képviselõnek a pályázat sikere érdekében
kifejtett tevékenységét.
A sportcentrumban „D" típusú,
legnagyobb sportpark megépítésére nyílik most lehetõség. A létesítmény 150 négyzetméter alapte-

KÖZGYÛLÉS
A CSUTI HYDROCOMP SK-NÁL
ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTTAK
 Közgyûlést tartott a Z. Csuti Hydrocomp SK. A tanácskozáson
Makovecz Tamás, az önkormányzat sportbizottságának elnöke ismertette a város sportkoncepcióját, benne az önkormányzat terveit a Csutival.
Elhangzott, hogy a jelenleg az NB I B-csoportjában szerepelõ elsõ
csapattól a visszajutást várják el a legjobbak közé. Az NB II-ben szereplõ, javarészt utánpótláskorúakra épülõ Z. Csuti Agrocentrumtól a középmezõnyben való végzés a cél. A közgyûlés újraválasztotta az elnökségi tagokat: Mádl Ildikót, Cseke Tibort, Preisz Balázst, Horváth Tamást. A klub élére viszont Böjte Sándor személyében új elnök került.

rületû lesz, benne 25 sporteszközt
találhatunk majd.
A város vezetése bizakodik,
hogy a tömegsport kedvelõi a
sportparkot átadása után nagy
számban veszik majd igénybe. A
város önkormányzata mindent elkövet a szabadidõsport népszerûsítése, szervezése érdekében.
Bodrogi Csaba, a városi sportlétesítmény-gondnokság vezetõje
elmondta, hogy a kezelésükbe tartozó létesítmények egyre bõvülnek. A sportcentrumban felépülõ
street workout parkot nemcsak a
tömeg, hanem a versenysport
képviselõi is használhatják majd.
Az eszközök mûszaki átadása,
minõsítése után várhatóan a jövõ
év elején vehetik birtokba a mozogni vágyók a szabadtéri létesítményt.

IFJ.

MIHALECZ
ISTVÁN

TÁVOZIK
A ZTE FC-TÕL
 Távozik a ZTE labdarúgócsapatától ifj. Mihalecz István, a klub utánpótlás-szakágvezetõje.
A szakember elfogadta a
Siófok, illetve a Vasas Kubala
Akadémia megkeresését, ahol
a sportigazgatói feladatkört tölti majd be Fehér Csaba távozását követõen.
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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
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

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

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/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: 2017. 12. 28.
Kék zsák: 2017. 12. 29.
Üveghulladék gyûjtése: 2018. január 26.
Zöldhulladék gyûjtése: 2017. december 1-tõl 2018. március 31-ig kétheti
rendszerességgel, páratlan heteken.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

z Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
z Vitaminok, étrend-kiegészítõk
z Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
z Illóolajok, kézmûvesszappanok
z Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

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

z Vetõmagok
z Növényvédõ szerek

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

z Borászati anyagok
z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üveg- és mûanyagáruk
SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 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

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

Zalaegerszeg,
Ola út 12. szám alatt
51 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
ELADÓ.
Érdeklõdni:
+36-30/313-2395

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

