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TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK LETTEK A CSIPKEHÁZAK ÉS GIZIKE

TÖBB TÉMA IS SZEREPELT A KÖZMEGHALLGATÁSON

 A Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetének megyei elnöke, Cserhalmi Henriette arról számolt be a közmeghallgatáson, hogy a kulturális ágazatban már 11 éve nem volt
béremelés.

 A Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület javaslatára a helyi Értéktár Bizottság úgy döntött, hogy ettõl az esztendõtõl a települési értéktárba kerül az Arany Bárány Szálloda épülete, a Csipkeházak, a Deák tér és környezete, a vasútállomás épülete és a közelében lévõ Gizike gõzmozdony.
– pP –
Az egyesület idén elõször két ismert zalaegerszegi személyiségre
is javaslatot tett, így a helyi értéktárba „került” Mányoki Attila hosszútávúszó és Szabolcs Péter szobrászmûvész is. Az egyesület tagjai
közül a zalaegerszegi Tourinformiroda vállalta el, hogy a javaslatokat
minden évben benyújtja az önkormányzat kulturális bizottságának
égisze alatt mûködõ Értéktár Bizottsághoz. Mint azt Egyed Anett, a
Tourinform-iroda megbízott vezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta:
a Zalaegerszeg Turizmusáért
Egyesület egy korábbi kormány-

döntés értelmében 2016-ban határozta el, hogy a helyi értéktár bõvítése céljából minden évben javaslatot tesz épületek, intézmények,
természeti kincsek, vagy éppen
közismert magánszemélyek, illetve
közösségek értékké nyilvánítására.
2016-ban és 2017-ben összesen
huszonkét „kinccsel” bõvült az értéktár. Többek között a csácsi arborétum, az Azáleás-völgy, a falumúzeum, a TV-torony, a földönjáró toronyóra, a zsinagóga épülete, a
Gébárti-tó és a Kálvária-kápolna is
bekerült az értékek közé.
Idén három épületre (Csipkeházak, Arany Bárány Szálloda, vasútállomás és ezzel együtt a Gizike

Ennek következtében az intéz- pénzre lenne szükségük, hogy az
ményekben dolgozó kollégák 76 igazgatók bérkiegészítést tudjaszázaléka minimálbért, vagy ga- nak adni.
rantált bérminimumot kap nyolcA közmeghallgatás témája volt
órai munkájáért, függetlenül a ko- a Berzsenyi–Pázmány P. út–
rától, iskolai végzettségétõl. A jövõ Kosztolányi tér lakói által felvetett
évi minimálbér-emelés hatására kérés, miszerint a Kosztolányi Téez a szám már eléri a 84 százalé- ri Óvoda környékét többször kelkot. Az ágazatukat elérte a dolgo- lene ellenõrizni, kiemelve a szezói szegénység. Utalt arra, hogy méttároló környékét. Az óvoda és
Magyarország egyre több önkor- a hulladéklerakó közötti területen
mányzata (Székesfehérvár, Keszt- „gyanús személyekkel” lehet tahely, Lenti, Vác) úgy döntött az el- lálkozni. Az itt található füves temúlt években, hogy saját kereté- rületen pedig a kutyatartók nem
bõl nyújt segítséget a kulturális te- tartják be a szabályokat. Kutyapirületen dolgozóknak. A szakszer- szok-gyûjtõ szemetes kihelyezévezeti elnök azt kérte a város ve- sét kérik.
zetésétõl, vizsgálják meg a kéréJelzés érkezett a Zalaegersüket, hiszen 2015 óta ígérik szá- szeg-Gógánhegy és Vorhota vámukra az életpályamodellt, de fo- rosrész találkozásánál lévõ kavilyamatosan kimaradnak ebbõl az csos, murvás utak gondjairól. A
intézkedésbõl. Balaicz Zoltán pol- Szekeresvölgyi út a vorhotai sportgármester ígéretet tett arra, hogy pálya mellett nem megfelelõ államegvizsgálják, hány embert érint potú. Az önkormányzat az eddigi
Zalaegerszegen a felvetett kérés, kéréseknek megfelelõen minden
gõzmozdony), egy épített környe- és az intézményeknek mennyi alkalommal igyekszik legalább járzetre (Deák tér), valamint két magánszemélyre (Mányoki Attila és
Szabolcs Péter) tett javaslatot az
egyesület. Az Értéktár Bizottság
mind a hat javaslatot elfogadta.
A város klasszikus épületeinek
értékké nyilvánítása érthetõ, de
vajon miért esett a választás a
Csipkeházakra és a gõzmozdonyra? – merült fel a kérdés. Egyed
Anett azt felelte: a Vadász György  Caitlin Jones brit nagykövethelyettes, a Robert Burns Nemzetépítész által tervezett épületegyüt- közi Alapítvány kuratóriumának tagja látogatást tett a zalaegertes egyedi és üde színfoltja a bel- szegi Szent Rafael Kórház gyermekosztályán, hogy megtekintse
városnak. Nevét a fehér és kék er- az angol alapítvány 1,7 millió forintos támogatásával megvásárolt
kélykorlátok „csipkézett”, hullámzó merevcsöves bronchoszkópot.
mintázatáról kapta. Az épület a
Útjára elkísérte Douglas Arnott, ség munkatársa. A vendégeket dr.
szocializmus korában épült (a
Kossuth utcai részt 1976-ban a Robert Burns Nemzetközi Alapít- Halász Gabriella, a kórház fõigazkezdték építeni), ám a tervezõ az vány kuratóriumi elnöke, Dennis gatója köszöntötte. Mint mondta,
egykori göcseji boronaházak Diokno, a FirstMed Klinika ügyve- nagy megtiszteltetés az alapítvány
csonkakontyos formavilágát idézte zetõ-tulajdonosa, Málnási Kinga, a adománya, mellyel elindulhat egy
FirstMed adminisztratív vezetõje, korszerû bronchoszkópos labor kimeg a tetõrészek kialakításával.
valamint Maróti Zsolt, a nagykövet- alakítása. Az életmentõ tevékeny(Folytatás a 3. oldalon.)

hatóvá tenni, de az esõs idõjárás
ezeket a kis volumenû javításokat
elmossa, tönkreteszi, ezért szeretnék az ott lakók, ha aszfaltos burkolatot kapna az a szakasz. A másik probléma, amit szóvá tettek, a
telkek rendezetlensége, az útra kinõ fa, fû, kóró, melyek rontják az
utak állapotát. Azokat, akik nem
mûvelik a telküket, miért nem lehet
megbüntetni? Több utcát is érint a
felvetés, így a Gerle, Petúnia és
Barka utcákat.
Észrevétel érkezett a Csácsihegyre vezetõ úttal kapcsolatban
is. Egy autó közlekedésére alkalmas, ezért az út felújítása után
több, arra megfelelõ helyen kerülési lehetõségeket alakítottak ki,
durvábban leterített aszfaltréteggel. Ezzel nagy segítséget kaptak
az autósok. Az idei nyári hatalmas
esõk ezeket a félreállóhelyeket annyira kimosták, hogy ott személygépkocsi nem tud bemenni a mély
árkok miatt. Az út alján 50 métert
megjavítottak, de a többit nem.
Sokan laknak ott, ezért sürgõs segítséget várnak az önkormányzattól.
(Folytatás a 3. oldalon.)

BRONCHOSZKÓPOT KAPOTT A GYERMEKOSZTÁLY
A BRIT NAGYKÖVETHELYETTES LÁTOGATÁSA A KÓRHÁZBAN

ség feltételeinek javítása érdekében tervezik ezt a fejlesztést, mert
a gyermekosztály a légúti idegentest eltávolításában is centrumszerepet tölt be a régióban.
Douglas Arnott elmondta, maga az alapítvány 2005-ben alakult
meg, de tevékenysége 1998-ra tekint vissza az akkori magyar–skót
együttmûködésre. Céljuk, mindig
is a beteg és a hátrányos helyzetû
gyermekek megsegítése volt.
(Folytatás a 2. oldalán)
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Közélet

BRONCHOSZKÓPOT KAPOTT KÖZGYÛLÉSI
A GYERMEKOSZTÁLY

A BRIT NAGYKÖVETHELYETTES LÁTOGATÁSA

 Az idei év utolsó képviselõ-testületi ülésén a tervek
szerint 39 napirendi pont
szerepel. Több önkormányzati rendeletet is módosítanak.

A KÓRHÁZBAN

Dennis Diokno, Douglas Arnott, Málnási Kinga, Caitlin Jones,
dr. Halász Gabriella és dr. Gárdos László.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tavaly kezdték el azt, hogy
nemcsak budapesti, hanem vidéki kórházakat is támogatnak. A
zalaegerszegi Szent Rafael Kórházat orvosi tanácsadójuk ajánlotta figyelmükbe. A kapcsolatfelvétel után került sor az igényelt
bronchoszkóp
beszerzésére.
Örülnek annak, hogy ezzel hozzájárulhatnak a bronchoszkópos
labor kialakításához a gyermekosztályon.
Caitlin Jones ugyancsak örömét fejezte ki, hogy ilyen fontos
célt segíthetett az alapítvány. Mint
fogalmazott, a nagykövetség nem
kíván Budapest-központú lenni,
járják a vidéket is, így kerültek
Zalaegerszegre is. Fontosnak tartják, hogy ily módon is erõsítsék a
két ország közötti kapcsolatot.

A budapesti FirstMed Klinika a
Robert Burns Nemzetközi Alapítvány egyik támogatója hazánkban. Dennis Diokno elmondta,
hogy a ma már több mint száz fõt
foglalkoztató intézményük fontos
alapelve, hogy visszaadjanak valamit a társadalomnak. Ekképpen
szívesen támogatták a zalaegerszegi gyermekosztályt.
A vendégek ezt követõen dr.
Gárdos László osztályvezetõ fõorvos vezetésével megtekintették
a gyermekintenzív, a koraszülöttintenzív, rehabilitációs részlegeket, valamint az új bronchoszkópot.
A látottak alapján elismeréssel
szóltak a magas színvonalú gyógyító munkáról, valamint a
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány munkájáról.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA IDÉN IS
CSATLAKOZOTT A MIKULÁSGYÁRHOZ!
 A Polgármesteri Hivatal (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) portáján várjuk adományaikat, amellyel nehéz helyzetben lévõ rászorulóknak szeretnénk az ünnepeket szebbé
tenni.
Az adományokat november 30. és december 21. között várjuk
az erre a célra kihelyezett „MikulásGyár dobozba”. Elsõsorban tartós élelmiszert (tészta, konzerv, rizs, olaj, liszt, cukor stb.), tisztítóés tisztálkodási szereket (mosószer, mosogatószer, fogkrém,
szappan, tusfürdõ stb.), jó minõségû, használható ruhát, játékot,
könyveket várunk. De minden olyan dolgot, ami használható, és
magunk is örömmel fogadnánk, használnánk.
Fontos! Pénzt semmilyen módon nem tudunk elfogadni!
Aki így szeretne segíteni, kérjük, vásároljon be és hozza el
azt hozzánk!
–

–

ELÕZETES

Az ajándékokat nem kell becsomagolni! Azokat elég egy dobozban, szatyorban elhozni. A Vöröskereszt szortírozás után
csomagolja majd be.
Az adományokat postán is feladhatják, amelyeket ingyen szállít a posta, elég a dobozokra annyit ráírni: MikulásGyár.
Köszönjük adományaikat!

Így többek között a lakások
bérletérõl valamint elidegenítésérõl szóló, az elsõ lakáshoz
jutók
támogatásáról,
az
Egerszeg-kártyáról, a köztemetõkrõl és a temetkezés
rendjérõl szóló, a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeirõl
szóló rendeletet.
Sor kerül valamennyi városi
tulajdonú cég 2019. évi üzleti
tervének elfogadására és prémiumfeltételek megállapítására.

LMP A BIRTOKPOLITIKÁRÓL
ERÕSÍTENI AZ ÖNKORMÁNYZATOK JOGKÖRÉT

 Zalaegerszegen tartott sajtótájékoztatót az LMP országos elnökségének új tagja, Kis-Szeniczey Kálmán. A politikus – aki a
civil életben biogazdálkodó – a párt „Újabb szemfényvesztés a
birtokpolitikában” címû országjárásának keretében járt a megyeszékhelyen.
Mint ismert, az Országgyûlés a
közelmúltban kezdte el tárgyalni a
földforgalmi törvény módosítását;
mely az országos birtokpolitikát és
a helyi földbizottságok hatáskörét
is érintené. Mint azt Kis-Szeniczey
Kálmán elmondta: az LMP nem
szavazza meg a módosítási javaslatot. Annál is inkább, mert már öt
évvel ezelõtt, a törvény megszületésekor is egy ideiglenes állapot
alakult ki, és ezen nem sokat javít
a mostani tervezet sem. A párt
nem tartja jónak, hogy a földügyek
intézése terén az Agrárkamara került kiemelt helyzetbe, míg a helyi
képviselõ-testületek és a jegyzõk

szerepvállalása jelentõsen csökkent a jogszabályok miatt. Az LMP
szerint tisztán látszik, hogy az Agrárkamara nem jó gazda, és sokkal inkább az önkormányzatok jogkörét kellene erõsíteni a földdel
kapcsolatos kérdésekben. A párt
teljesen máshogy építené fel a
földbizottságokat is. A törvényjavaslat azon részével viszont
egyetértenek, hogy adott esetben
az államnak legyen lehetõsége
földvisszavásárlásra.
A sajtótájékoztatón részt vett
dr. Paksy Zoltán önkormányzati
képviselõ is, aki néhány, Zalaegerszeget érintõ esetrõl számolt be.

Mint fogalmazott: a Fidesz lassan
tízéves kormányzásának van egy
világos logikája. Ez pedig nem
más, mint az államosítás és a központi irányítás. Sorra állami vállalatokat hoznak létre, csökkentve
az önkormányzatok jogkörét. Mivel azonban az állam nem jó gazda, pazarlóan és veszteségesen
mûködnek a cégek, a hiányt végül
az önkormányzatokra terhelik. A
képviselõ szerint mind az oktatásban, mind a helyi közlekedés mûködtetésében, de a hulladékgazdálkodásban is megfigyelhetõ a
fenti jelenség. A helyi buszközlekedést lebonyolító ÉNYKK Zrt.
például csak az elmúlt egy esztendõben 260 millió forintos veszteséget halmozott fel. Az önkormányzatnak nincs forrása ekkora hiány
fedezésére.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ A CSALÁDOKRÓL

 Újabb kérdõív kitöltését kéri
a kormány, ezúttal a családok
védelmével kapcsolatban. Zalaegerszegen Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester és Besenczi
Árpád, a megyeszékhelyi színház igazgatója tartott ezzel kapcsolatban közös sajtótájékoztatót a helyi Fidesz-irodában.
– b. k. –

Mint ismeretes, a 9 éve hatalmon lévõ kormány 2010 óta több
alkalommal és más-más témában
postázott kérdõíveket a lakosság
számára. A mostani 10 kérdés a
„Családok Védelmében” elnevezéssel fogalmaz meg eldöntendõ
kérdéseket. A válaszokat december 21-ig lehet postára adni, illetve
lehetõség van elektronikus úton is
a kérdéssor megválaszolására.
A sajtótájékoztatón Vigh László
elmondta, a stabil társadalom
alapja a stabil család, melyet tá-

mogatni kell, hiszen ezen múlik az
ország jövõje, felemelkedése.
Hasonló véleményének adott
hangot Balaicz Zoltán polgármester, aki szintén az erõs családokban látja az erõs várost, megyét és
az erõs országot is. Kiemelte,
büszkék arra, hogy a 23 megyei jogú város közül Zalaegerszeg elsõ
azon a téren, hogy a helyi oktatási,
nevelési intézményekre a legtöbb
forrást költötték, szinte mindegyik
bölcsõdét, óvodát, iskolát felújítanak a jövõ generációja érdekében.

Besenczi Árpád, mint közéleti
személyiség és mint négygyerekes családapa vett részt a sajtótájékoztatón. Elmondta 20–30 éves
probléma a népességfogyás, miközben a jövõ útja, hogy minél
több gyermek szülessen az országban. Ehhez jól mûködõ családra van szükség, ez az ország
jövõje.

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánok!

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C.
ZALAVÍZ ZRT. – víziközmû közszolgáltatás
ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSA
 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala december havi
munka- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

LÉSZ KFT. – önkormányzati ingatlankezelés
2018. DECEMBER 15-ÉN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!
A Városgazdálkodási Kft. Parkolóágazatánál az ügyintézés,
ezen a napon SZÜNETEL !

2018. december 14. (péntek): munkarend: 8.00–16.30 óráig,
ügyfélfogadás: 8.00–11.00 óráig
2018. december 15. (szombat): munkarend: 8.00–14.00 óráig, az
ügyfélfogadás szünetel
2018. december 24. (hétfõ): pihenõnap
2018. december 27. (csütörtök): munkarend: 8.00–16.30 óráig, az
ügyfélfogadás szünetel
2018. december 28. (péntek): munkarend: 8.00–14.00 óráig,
ügyfélfogadás: 8.00–12.00 óráig
2018. december 31. (hétfõ): pihenõnap
Megértésüket köszönjük.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

HAT ÚJ HELYI ÉRTÉKKEL BÕVÜLT A LISTA
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK LETTEK A CSIPKEHÁZAK ÉS GIZIKE

ADVENTI LÁTOGATÁS

PROGRAMOK

 Csaknem 300 óvodás lép
fel advent idõszakában Zalaegerszegen, a Mindszenty
téren, a Dísz téren már megnyitották a jégpályát a gyerekek örömére. Színpadi programokkal, kézmûvesvásárral
várják az érdeklõdõket.
Az Egerszegi Advent 2018
elnevezésû rendezvény jótékonysági eseményekkel is bõvül. Az Adventi Kézfogás elnevezésû jótékonysági programot a Zalaegerszegi Nõi
Szalon, a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület és a
Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. közösen szervezi.
A Mindszenty téren 13
óvoda 17 produkciót mutat be
az advent idõszakában, míg a
Dísz téren színes, családias
programok váltják egymást,
zenei együttesek fellépésével.
Érdemes tehát felkeresni a
belváros helyszíneit!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Többek között ettõl egyedülálló
országos viszonylatban is az épület.
Ami a gõzmozdonyt illeti: Gizike
egy ipari érdekesség. A mozdony
több mint százesztendõs, és fénykorában a Rédics–Zalaegerszeg–
Zalalövõ vonalon közlekedett. A
vasútállomás épülete pedig a neoromán stílus miatt különleges.
Megtudtuk: Mányoki Attilára és
Szabolcs Péterre azért esett az
egyesület választása, mert munkásságukkal már régen beírták

magukat a város történetébe, de jó
volna, ha országos értékké is válnának. Annál is inkább, mert a települési értéktár csak az elsõ lépcsõ a nemzeti értékpiramisban. A
megyei értéktárakba kerülés után
a Magyar Értéktárba lehet eljutni,
ami már kiemelkedõ nemzeti értéknek számít, innen a következõ
– és egyben utolsó – lépcsõfok pedig az, ha valamit hungarikummá
minõsítenek.
A Tourinform-iroda megbízott
vezetõje szerint több olyan egyedi
zalaegerszegi érték is van, ami –

ha sikerül a jelölésekkel a piramis
csúcsára eljutni – akár hungarikum is lehetne. Ilyen például a
földönjáró toronyóra, vagy Mányoki Attila hosszútávúszó egyedülálló sikerei.
Egyed Anett arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi értéktárba
nemcsak az egyesület vagy a
Tourinform-iroda tehet javaslatot,
hanem bárki; akár más civil szervezetek vagy magánszemélyek is.
A jelöléseket fotókkal, videókkal és
leírásokkal alátámasztva kell a helyi Értéktár Bizottsághoz eljuttatni.

A hagyományokhoz híven idén is ellátogatott a megyei kórház gyermekosztályára Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Mikulás-napi ajándékokat adott át azoknak a
gyerekeknek, akik az ünnepnapot is a kórházban töltik. Az
ajándékozáson részt vett dr. Halász Gabriella fõigazgató és dr.
Gárdos László, a kórház gyermekosztályának vezetõje.

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK
TÖBB TÉMA IS SZEREPELT A KÖZMEGHALLGATÁSON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szintén a csácsi-hegyi gazdákat érintõ probléma, hogy a 76-os
út építésekor kivágták a hegy aljában lévõ bükkerdõt, amiben átláthatósága miatt a vad nem maradt
meg. Ezt a területet bokrok és sûrû növényzet nõtte be, és itt nagyon jó helyük van az útépítéskor

a túloldalról átjött vadaknak. Sajnos az ott lakók termelt növényeit
lelegelik, elpusztítják. Egyre több a
területen az õz, vaddisznó és
szarvas. Sürgõs intézkedéseket
várnak a vadállomány felszámolására.
Felvetették még, hogy a Petõfiiskolánál illetve a Köztársaság út-

ján van egy-egy sebességmérõ,
ami nem mûködik. Miért nem szerelik le, vagy javítják meg? Több
régi tábla is kinn van még Zalaegerszegen, ami cégeket jelöl,
(Domus, Ifjúsági Áruház stb.), melyek már megszûntek. Miért nem
szerelik le ezeket is – hangzott el a
kérdés a közmeghallgatáson.

ADVENTI FINOMSÁGOK A CZUKORKÁBAN
MÉZES KRÉMES A NAGYI RECEPTJE SZERINT
 Állandó süteményillat, sürgés-forgás a konyhában és kellemes zene. A nagymamája otthonának hangulatát csempészte
vissza saját családi cukrászdájába Bognár Melinda, azaz Mimi,
aki májusban nyitotta meg a Czukorkát.
A Zárda utcában mûködõ házi
kézmûvessütöde
jelmondata
nem véletlenül az, hogy „Szívvellélekkel”. Mimi nagymamája – bár nem
volt cukrász – mindig
sütött. Rengeteg receptet ismert, és
nagy örömmel, soksok szeretettel látott
vendégül minden barátot, ismerõst vagy
családtagot. Ebbe az
atmoszférába szeretett bele még kislányként Mimi is, aki elhatározta, hogy õ is így
szeretne élni.
Bár eredetileg pincérként végzett, mindig cukrász
akart lenni. Jó néhány vendéglátásban eltöltött év után tért viszsza az iskolapadba, hogy megvalósítsa álmát. Közben persze
történt sok más jó dolog is: férjével, Simon Tamással megnyitották a belvárosi Mimosa Lounge
kávézót, majd megszületett kislányuk, Róza. Ezután – na és a
sikeres cukrászvizsga után –
foghatott hozzá a nagy tervhez,
a Czukorkához.
– Az a titok, hogy tulajdonképpen nem új sütiket, tortákat készítünk, hanem „régieket”. Vagyis
olyanokat, amik hagyományos
recept szerint készülnek. A régi,
kedvenc ízeket szeretném viszszaadni. Azt látom, hogy manapság nagyon sok a cukrászda, nagyon sok az új íz, új elnevezés;

emiatt elveszett valami a klasszikus sütemények varázsából. A
Czukorkába olyan érzésekkel tér-

het be a vendég, mintha a nagyijához menne. A tér nyitottsága
miatt pedig a konyhában zajló folyamatokba is be lehet tekinteni –
mondja Bognár Melinda.
Ami az alapanyagokat illeti: a
minõségre és a természetességre törekednek. A tojás az tojás, a
tejszín, az tejszín, liszt pedig
liszt. Nem használnak elõregyártott termékeket, porból készült
„helyettesítõ” anyagokat. A krémek is egytõl egyig helyben készült, fõzött krémek. Arra is figyelnek, hogy lehetõség szerint

környékbeli termelõktõl vásároljanak.
Hogy mi mindennel készülnek
így advent idején?
– A klasszikus karácsonyi
sütikkel. Például nagymamám
kedvenc mézes krémesével,
amit én is nagyon szeretek –
folytatja Mimi. Sokszor tényleg ezeket a
régi, kézzel írt recepteket használom, persze azóta eltelt néhány évtized, és némelyiken alakítok picit
a mostani ízlésnek
vagy sütési eljárásoknak megfelelõen.
A Czukorka karácsonyi kínálatában
szerepel ezenkívül
mézike, isler, linzer,
bejgli, pozsonyi kifli,
zserbó, kókuszkocka,
tejcsokis, mogyorós habcsók és
gesztenyés finomságok is. Mindemellett folyamatosan kaphatók
a különféle gyümölcsös sajttorták és csokitorták. A kis csapat
megrendelésre is készít sütiket
és tortákat.
Ahogy a kézmûvessütöde háziasszonya fogalmazott: õk nemcsak egy egyszerû vendéglátóhelyként szeretnének mûködni,
hanem a szó klasszikus jelentésének szellemében, vendégül
szeretnék látni a hozzájuk betérõket.

CZUKORKA HÁZI KÉZMÛVES SÜTÖDE
ZALAEGERSZEG, ZÁRDA UTCA 17.
(KÓRHÁZ HÁTSÓ BEJÁRATÁVAL SZEMBEN)
Nyitvatartás:
hétköznap: 10–16 óráig; szombaton: 9–12 óráig.
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 Versenyképes tudás,
megbecsült diploma – ezt
kínálja a Budapesti
Gazdálkodási Egyetem
zalaegerszegi gazdálkodási
kara, ahol idén õsszel jóval 200
feletti hallgató kezdte meg
tanulmányait. A kiváló
elhelyezkedési mutatókkal bíró
kar képzési kínálatáról dr.
Gubán Miklós dékánt kérdeztük.
– Elégedettségünkre szolgál,
hogy túlhaladtuk a beiskolázás tervezett 200-fõs létszámát, ami köszönhetõ annak is, hogy nagyon jó
kapcsolatot ápolunk a helyi középiskolásokkal. Három: a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságinformatikus, valamint a pénzügy és számvitel alapszakon kínálunk képzési lehetõséget. Alapvetõen két tudományterülettel, az informatikával és a közgazdaságtannal foglalkozunk. Ezen belül az
informatika és a logisztika nagyon
hangsúlyos, ami szintén alapvetõ
szerepet játszik az ország gazdasági életében. Ezt egyesíti a gazdaságinformatikus-képzés, hiszen karunkon kifejezetten olyan szakembereket tudunk képezni, akik egyaránt átlátják a gazdasági, informatikai és logisztikai folyamatokat.
Gyakorlatias szemléletükkel képesek ezen folyamatokat támogató in Egészségbiztosítás,
egészségügyi ügyvitelszervezõ
és egészségturizmus-szervezõ,
valamint gyógytornász szakirányokra várják a végzõs középiskolások jelentkezését a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központjában. A kar
nemcsak magas színvonalú
képzést kínál, de az itt végzettekre biztos elhelyezkedés,
kiszámítható jövõ vár.

Egyetemek

VERSENYKÉPES TUDÁS, MEGBECSÜLT DIPLOMA
A BGE ZALAEGERSZEGI GAZDÁLKODÁSI KARÁN
formatikai rendszerek, mint például
a vállalatirányítási rendszer, tervezésére, mûködtetésére.
– Milyen tudással vértezi fel a
hallgatókat a két másik alapszak?
– A gazdálkodási és menedzsment alapszakon olyan közgazdászokat képzünk, akik a stratégiai
gondolkodás birtokában képesek a
gazdálkodási folyamatok irányítására, mûködtetésére és az ehhez
kapcsolódó munkakörökben vezetõi feladatok ellátására. A pénzügy
és számvitel alapszakon olyan tudásra tehetnek szert hallgatóink,
amely képessé teszi õket egy vállalat vagy bank pénzügyi és számviteli rendszereinek teljes átlátására,
kontrolling eljárások alkalmazására, akár stratégiai döntések meghozatalára.
A zalaegerszegi gazdálkodási
kar erõs hagyományokkal rendelkezik a közgazdászképzésben. Infrastruktúránknak és kiváló okta-

tóinknak köszönhetõen a környék
legmagasabb szintû képzõhelye
vagyunk. A szakember-utánpótlás
bázisaként valóban olyan szakembereket tudunk kibocsátani, akik
egybõl megállják a helyüket munkahelyeiken. A városban és a megyében most zajló nagyon fontos

fejlesztésekhez ez valóban elengedhetetlen.
– Ebben szerepet játszik a
duális képzési forma is.
– Az elsõ duális hallgatóink idén
februárban vehették át diplomájukat. A nálunk folyó duális képzés sikerességét bizonyítja az is, hogy az

MINÕSÉGI OKTATÁS, KISZÁMÍTHATÓ JÖVÕ

TANULJ TOVÁBB A PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARÁN

– Az egészségügyi szervezõ
alapképzési szak 7 féléves idõtartamú. Ezen belül az egészségbiztosítás, az egészségügyi ügyvitelszervezõ és az egészségturizmus
szervezõ szakirány közül választhatnak a felvételizõk – mondja érdeklõdésünkre dr. Császár Gabriella PhD adjunktus, igazgató. –
Olyan szakembereket képzünk,
akik az egészségügyben, a humánbiztosításban és a turisztikai intézményekben zajló folyamatok törvényszerûségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági és adatszolgáltatási tevékenységeit. Örömteli, hogy évrõl
évre töretlen az érdeklõdés az ápolás és betegellátás alapképzési
szak 8 féléves gyógytornász szakirányára. A gyógytornász-fizioterapeuta szakemberek a képzés

Országos Tudományos Diákköri
Konferencián elsõ helyet ért el egy
duális hallgatónk. Ez azt igazolja,
hogy a duális képzésben is tudják
teljesíteni a követelményeket a
hallgatóink. Elõnyként említhetjük
meg, hogy frissdiplomásként nem
kell végigmenniük a betanulási folyamaton egy vállalatnál, továbbá
azt, hogy a gyakorlat ideje alatt
pénzt is kereshetnek. Mindazonáltal nem célunk, hogy mindenki duális képzésben vegyen részt, mert
aki tovább akar lépni mesterképzésre, annak jobb a hagyományos
képzés. Ez nemcsak a budapesti
anyaegyetemen áll rendelkezésre,
itt a zalaegerszegi karon pénzügy
mesterképzésen tanulhatnak tovább levelezõ munkarendben.
– Milyen ösztöndíjakkal élhetnek a hallgatók?
– A gazdaságinformatikus alapszak állami ösztöndíjas képzés,
míg a gazdálkodási és menedzsment valamint a pénzügy és számvitel önköltséges. Változás, hogy a
korábbi évekhez képest már a közgazdászképzésre is kapunk néhány állami ösztöndíjas helyet. Az
önköltséges hallgatóink számára
hoztuk létre „Biztos Jövõ Ösztöndíj”
elnevezéssel egyetemi ösztöndíjalapunkat, hogy a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ hallgatókat támogathassuk. Egyetemünk a

rászorultság alapján is biztosít támogatást a hátrányosabb helyzetû,
jól tanuló hallgatók számára. Kiemelném a Zalaegerszeg Felsõoktatásáért Közalapítványt, amely
idén 68 hallgatónk tanulmányait segíti ösztöndíjjal.
– Milyen célokat fogalmaztak
meg?
– Szeretnénk erõsíteni a kutatási és tudományos tevékenységet
azáltal is, hogy a tudományos mûhelyek munkájába bevonjuk a tehetséges hallgatókat. Fontos célunk a nemzetköziesítés, melynek
egyik lehetõsége az Erasmus mobilitási program. Elsõsorban a hallgatói csere növelése érdekében
angol nyelvû kurzusok szervezésébe fogtunk, melyeknek házon belül
adunk helyet. Kiemelném a december 6-i 3. LIM-konferenciánkat
nemzetközi résztvevõkkel, melyen
Caitlin Jones brit nagykövethelyettes a Brexitrõl tart majd elõadást.
Örömünkre szolgál, hogy hamarosan elkezdõdik az F-épület tantermeinek felújítása egyetemünk beruházásában, ami a korszerû oktatási módszerekhez igazodó feltételeket teremti meg. Legfõbb célunk,
hogy a helyi munkaerõpiacot támogassuk, a város és a megye gazdaságát erõsítsük a helyi és környékbeli fiatalok magas színvonalú képzésével.

révén a megelõzõ, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában
vesznek részt. Mindegyik képzésünk esetében lehetõség nyílik továbbtanulásra karon belül, akár
doktori (PhD) fokozat is elérhetõ
karunk saját Egészségtudományi
Doktori Iskolájában.
Zalaegerszegi intézményünk része a több mint 650 éves múlttal
rendelkezõ Pécsi Tudományegyetemnek, ami garanciát jelent a minõségi oktatásra. Képzési központunk egy kis közösség családias
légkörrel, remek tanárokkal és bõséges kollégiumi férõhellyel. Két
épületben 160 fõt tudunk elhelyezni, a kollégiumi díj mindössze 9.320
forint havonta. Az elsõévesek számára a férõhelyek elkülönítésre kerülnek.
– Milyen ösztöndíjakat vehetnek igénybe a hallgatók?
– Jelenleg közel 400 hallgatónk
van, akik 90 százaléka állami ösztöndíjas képzésben folytatja tanulmányait. Mindemellett számos ösztöndíj várja hallgatóinkat, például
tanulmányi ösztöndíj, nemzeti felsõoktatási ösztöndíj, demonstrátori
ösztöndíj, Kriszbacher Ildikó-ösztöndíj. Karunk szociális támogatásokat is biztosít, amely lehet rendszeres vagy rendkívüli. Az elsõéves hallgatók alaptámogatást igényelhetnek az elsõ szemeszterben.

A „Bursa Hungarica” felsõoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszer
ugyancsak rendelkezésre áll. A város önkormányzatának és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítványnak köszönhetõen a
zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjra is pályázhatnak hallgatóink.
– Milyen eséllyel helyezkedhetnek el a frissdiplomások?
– A diplomás munkanélküliség
az egészségtudományi területre
nem jellemzõ. A PTE Diplomás Pályakövetési Rendszer eredményei
alapján hallgatóink 95 százaléka sikeresen elhelyezkedett. Karunkon
3–4 év alatt, itthon és külföldön egyaránt elismert, jó elhelyezkedési lehetõséget biztosító oklevelek szerezhetõek.
– Milyen programokat indítanak a beiskolázás érdekében?
– Ismét elindítjuk a térítésmentes, 14 hetes online érettségire felkészítõ tanfolyamunkat 2019. január elején biológia és egészségügyi alapismeretek tárgyakból,
melyhez utólag is lehet csatlakozni
a felkeszito.etk.pte.hu oldalon. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a
2019. január 14-én 10 órától megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.
Az általános tájékoztató után az érdeklõdõ középiskolások interaktív
foglakozások segítségével kapnak
betekintést a képzéseinkbe.

ték. A másik az E-formaautó, amit
szintén egy hallgatói csapat tervez
a Technológiai Centrumban. Hallgatóink szakmai programokon is
részt vehetnek, külföldi kiállításokat, mérnökszemináriumokat látogathatnak, valamint megmérethetik
magukat a Factrory X versenyen,
amit a megvalósítás versenyének
neveznek.
A 2017/18-as tanévre 38 hallgatót vettünk fel. Örömünkre szolgál,
hogy egyre nagyobb az érdeklõdés
a zalaegerszegi mechatronika
mérnöki BSc alapszak iránt, ahová
az ország egész területérõl várjuk
a felvételizõket. A Pannon Egyetem a kampusz területén immár

saját épülettel is rendelkezik. Ez a
C-épület, ahová szeptemberben
költöztettük át a kutatólaborokat és
az adminisztrációt. Az oktatás egy
része továbbra is az F-épületben
folyik.
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a 2019. január 17-én csütörtökön megrendezendõ nyílt napjukra. További információk az alábbi elérhetõségeken:
8900 Zalaegerszeg,
Gasparich utca 18/A, C-épület

A JÖVÕ MECHATRONIKAI MÉRNÖKEIT KÉPZIK

 Mechatronika mérnöki BSc
alapszakra várja a fiatalok
jelentkezését a Pannon Egyetem
Mérnöki Kar Zalaegerszegi
Mechatronikai Képzési és
Kutatási Intézete. A Zalai megyeszékhely legfiatalabb felsõoktatási képzõhelye a jövõ mechatronikai mérnökeinek kínál
képzést.
feladatokat kapcsolja össze. Egy
mechatronikai mérnök képes terve– Õsszel immár a harmadik tan- zési, kutatási-fejlesztési feladatok
évet indítottuk itt Zalaegerszegen. megoldására, a mechatronikai eszA képzés létrehozásával az volt a közök és berendezések felhasznácélunk, hogy a vállalatok munka- lásán alapuló gyártási, szerelési,
erõigényét olyan mûszaki szakem- minõségszabályozási folyamatok
berekkel elégítsük ki, akik széles felügyeletére és irányítására, tokörû tudással képesek ellátni a jövõ vábbá egyszerûbb mechatronikai
mérnökeinek feladatait – mondja szerkezetek tervezésére, üzemeldr. Szalai István dékán, intézetigaz- tetésére, karbantartására.
gató egyetemi docens. – A XXI.
– A képzés során mit kínálnak
századi ipari fejlõdés szükségsze- a hallgatóknak?
rûvé tette olyan szakmák kialakulá– A zalaegerszegi képzés hallsát, amelyek több tudományágat gatói az elméleti órákon tanult isölelnek fel. A negyedik ipari forra- mereteket laboratóriumi gyakorladalom következtében a hagyomá- tokon mélyíthetik el. A tanterv gyanyos mechanikus szerkezeket fel- korlatorientált felépítése lehetõvé
váltják az automatizált gépek, robo- teszi, hogy olyan szakmai tapasztatok, autók és termelõeszközök.
lattal rendelkezõ mérnököket ké– Ilyen szakma a mechatroni- pezzünk, akikre a vállalatoknak
kai mérnök is?
szüksége van. Laborjaink modern
– A mechatronika, mint tudo- eszközökkel felszereltek, így a hallmányág az elektronika, gépészet gatóknak lehetõségük van az iparés informatika meghatározott integ- ban használt legmodernebb berenrációjaként a különbözõ mérnöki dezések megismerésére, haszná-

A PE MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI INTÉZETÉBEN
latára. A tantárgyak többségét tudományosan minõsített oktatók
végzik. A HVG rangsora szerint a
Pannon Egyetem a magyar felsõoktatási intézetek rangsorában 4.
helyezett az oktatói kiválóság kategóriában. A zalaegerszegi hallgatók pedig olyan kivételes helyzetben vannak, hogy az alacsony
összlétszám következtében szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki
oktatóinkkal, akár ipari projektekben tudnak részt venni.
– Melyek ezek?
– A két legnagyobbat említeném. Meglévõ üzemekbe integrálható implementálható intelligens
termelésoptimalizáló Ipar 4.0 megoldások fejlesztése címmel közös
projektet valósítunk meg a
Foxconn ipari céggel. A másik:
Autónom jármûrendszerek kutatása a zalaegerszegi autónom tesztpályához kapcsolódóan. Ez egy
EFOP-projekt, amelyben a Budapesti Mûszaki Egyetemmel vala-

mint a Szent István Egyetemmel
mûködünk együtt.
– Mit nyújt a hallgatók számára a duális képzés?
– Jelenleg 14 céget tudhatunk a
duális partnereink között. Ezek
egyike az épülõ jármûipari tesztpálya. Valamennyi regionális szinten
elismert, mérnököket foglalkoztató
vállalat, ahol hallgatóink országszerte elismert tapasztalatokra tehetnek szert. A képzés hét és fél
éves idõtartama alatt ugyanannyi
idõt töltenek el náluk, mint amenynyit a felsõoktatási intézményben.
A duális gyakorlat alatt még fizetést
is kapnak a vállalatoktól.
A zalaegerszegi képzési helyen
tanulók szakmai projektekben vehetnek részt. Az egyik a Pneumobil, ami egy sûrített levegõvel
mûködtetett jármû, melynek minden részét a Mechatronikai Képzési és Kutatóintézet Pneumobil csapata tervezte, legyártották a szükséges alkatrészeket és megépítet-

www.mechatronikazeg.uni-pannon.hu

Kontakt: Horváth Krisztina
Telefonszám: +36 30 508 4112
E-mail:
horvath.krisztina@mk.uni-pannon.hu
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CSATORNAVÁLTÁSOK ÉS TÉVÉS HANGULATOK
KANDÁSZ ANDREA ÉS JAKUPCSEK GABRIELLA ZALAEGERSZEGEN

 Egyikük már gyerekkora óta tudta, hogy tévés akar lenni, a másiknak viszont sokáig esze ágában sem volt kamera elé állni.
Mindketten bölcsészkaron végeztek, aztán (sõt, inkább közben)
végigjárták a televíziós szamárlétrát. Dolgoztak közszolgálati és
kereskedelmi csatornán; többféle mûfajban is kipróbálták magukat. Na, és mindkettõjüknek operatõr férje van.
– pánczélPetra –
Az elmúlt héten két ismert televíziós személyiség is járt a városban. Kandász Andrea (aki ráadásul a megyeszékhely szülötte) a
Zalaegerszegi Nõi Szalon meghívására érkezett a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárba. Beszélgetõpartnere az egyesület elnöke, Balaicz Zoltánné volt.
Jakupcsek Gabriella pedig az
Egerszegi Páholy vendége volt,
akivel az est háziasszonya, Buza
Beáta beszélgetett.
Átfedések vannak, véletlenek
meg talán nincsenek. Mindkét mûsorvezetõ mesélt a rendszerváltozás idõszakáról, a köztévé akkori
hangulatáról, a kereskedelmi csatornák megalakulásáról és persze
a szakma örömeirõl, nehézségeirõl. Kandász Andrea köztévés
gyakornok korában kávét vitt
Jakupcseknek. Jakupcsek pedig
azt mesélte, hogy ifjúkorában, mikor asszisztens volt a Magyar Televíziónál, vizet hordott Rózsa
Gyurinak.
Kandász Andrea gyerekkorában meg épp Rózsa Györgynek írt
levelet, hogy õ bizony tévés akar
lenni. A TV2 mûsorvezetõje, producere, aki a Szülõszoba címû
mûsorral lett közismert, azt mesél-

te a Nõi Szalon közönségének:
már kislány korában arra vágyott,
hogy a tévében dolgozhasson. Sokáig nem tudta, hogy ezt hogyan
éri majd el, de nem hagyta elveszni ezt az álmot. Az irodalmat nagyon szerette, ezért bölcsészkarra
ment, úgy gondolta, hogy ez az elsõ lépcsõ a tévézés felé. Közben
itthon mindenkitõl azt hallotta,
hogy vidéki városból bekerülni „A
Tévéhez” (azért így nagybetûvel,
mert akkoriban még csak egy tévé
volt), szinte lehetetlen. Zalaegerszegen ekkoriban indult a városi
tévé, melyhez õ is csatlakozott,
annál is inkább, mert nagyon jó
csapat gyûlt össze. Sokat tanult
idõsebb Balaicz Zoltántól és Buza
Beátától. Például, hogy hogyan
kell helyzetekre reagálni, és hogyan kell kezelni a munkával járó
stresszt. Azt mondja, ha egybõl
Budapesten kezdi a szakmát, lehet, hogy gyorsan abba is hagyja,
mert ott nem ennyire segítõkészek
a kezdõkkel.
Késõbb bekerült az MTV-hez
gyakornoknak (bár ezért 18 héten
keresztül „kilincselt”). Dolgozott az
Ablak és az Objektív, majd az
Egyenleg címû mûsoroknál. Kilenc
hónapos terhesen épp ez utóbbi
számára készített riportot Zalaszántón a dalai lámával. A beszél-

getés után aztán egybõl megindult
nála a szülés. Azóta is hiszi, hogy
a vallási vezetõ volt rá valamilyen
hatással.
Amikor 1997-ben elindult a kereskedelmi televíziózás az országban, a TV2 Tények címû hírmûsorához került. Érezte, hogy ez történelmi pillanat: be kellett bizonyítani, hogy kereskedelmi tévékben is
lehet színvonalas és értékes hír-

vébe, ahonnan éppen három évvel
ezelõtt bocsájtották el a leépítési
hullám idején. Az Egerszegi Páholyban azt mesélte: egyáltalán
nem akart tévés lenni, sokkal inkább színész. Fel is vették a „Színmûre”, de két év után rájött, hogy
az mégsem neki való, nem szeret
Balaicz Zoltánné és Kandász Andrea
szerepelni, kitárulkozni. Inkább átment az ELTE-re magyart és mû- hetõség: Párizsba utazott, hogy vulással”.) Éjszakai rádiós mûsorvészettörténetet tanulni. Hétvé- ösztöndíjasként a Nemzetközi Új- vezetõ után a reggeli sávba került,
ságíró Iskolában tanuljon. Itt aztán mégpedig Buza Sándorral. Ez
elsajátította a televíziós mûsorké- sem volt egyszerû idõszak, hiszen
szítés fortélyait. Ez már a rend- Bocskorékat váltották a Cappucszerváltozást követõ években volt, cinóban. Mint mondja: Buza Samiközben az MTV is átalakult. A nyitól is sokat tanult; például jókat
Hankiss Elemér vezette köztévé új enni (ez azért volt fontos, mert õ
arcokat keresett, s õt is hazahívták mindig vékony nõ volt, aki stressz
egy castingra.
hatására még vékonyabb tud lenAzonnal bedobták a mély víz- ni).
be, és szerkesztõ lett. A kilencveJakupcsek Gabriella pályája aznes évekre szívesen emlékszik óta is kalandos: a rádiózás közben
vissza, hiszen az egy szabad és a TV2 munkatársa is lett, ahol szásokszínû idõszaka volt a tévézés- mos produkcióba bedobták, aztán
nek és újságírásnak. Mindenki el- levették a mûsorról, majd újabb feljött a stúdióba, akit behívtak, min- adatokat kapott. Úgy érzi, hozzá
denki kérdezett és mindenki be- leginkább a talk-show áll közel; az
szélgetni akart. A szakma aztán igényes, értékközvetítõ, kultúrához
megbolydult a kereskedelmi tévék és közélethez kapcsolódó beszélJakupcsek Gabriella és Buza Beáta
indulásakor. Jakupcsek pedig kis- getések mûfaja. Ezért is örült, mimûsorokat készíteni. A TV2 elsõ genként – hogy legyen pénze – sé csalódott volt, hogy õt elsõ kör- kor 2011-ben visszakerült a köztéélõ bejelentkezése örökre emléke- dolgozott: újságot hordott ki, és ben nem hívta sem a TV2, sem az vébe, hogy a Ridikül címû mûsort
zetes marad számára: egyrészt asszisztens volt az MTV különféle RTL. Épp az MTV Híradójának vezesse. Sajnos itt egyre több lett
mert õ volt a riporter. Prágából tu- mûsorainál. De még ekkor sem kulturális rovatvezetõje volt ekkor, a megkötés, majd jött az elbodósított Göncz Árpád és Vaclav gondolt komolyan arra, hogy a te- ám a kulturális hírek akkor is – csátás, ami néha még fáj neki, de
Havel találkozójáról. Másrészt levíziózással foglalkozzon. Pláne, ahogy ma is – háttérbe szorultak. már tud nevetni is rajta.
meg azért, mert út közben ismerte mert a ’80-as évek második felé- Alig ment le valamilyen anyaga a
Kandász
Andreában
és
meg férjét, Borszéki Ferenc opera- ben is még az volt a jellemzõ, Híradóban. Úgy érezte váltania Jakupcsek Gabriellában van egy
tõrt.
hogy a nõket inkább bemondó- kell, s ezt a váltást a Danubius Rá- lényeges közös pont: a munkamáJakupcsek Gabriella egészen ként, hírolvasóként alkalmazták a dió hozta meg számára. (A közté- nia és a maximális terhelhetõség.
más úton jutott el a kereskedelmi tévénél. Kevés volt a nõi mûsorve- vés kollégák szemében ez a lépés Meg hogy sosem adják fel, kerüljetévéig, majd onnan vissza a közté- zetõ, szerkesztõ. Aztán jött egy le- akkor egyet jelentett az „elkur- nek bármilyen helyzetbe.

EGY TENYÉRNYI SZÍNES VILÁG AMIRÕL AZ ÖREG MALOM MESÉL
KALANDÁRIUM A SKANZENRÕL, GYEREKEKNEK

MEGNYÍLT A VITRIN EGYESÜLET TÁRLATA

 Bár a kiállítók sok szempontból különböznek egymástól, az alkotói tett közös. A tárlat egyfajta csoportképe a mai magyar képzõmûvészetnek. Az emberi természet és az idõtlenségben rejlõ
transzcendencia pedig jelentõs szerepet kap a mûveken.
– pet –
A napokban nyílt meg a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
a Vitrin Egyesület kollektív tárlata.
A tizenhat zalai, illetve zalaegerszegi alkotó munkáiból nyílt kiállításon Szepes Hédi mûvészettörténész fogalmazta meg a fenti gondolatokat. Kiemelte: az egyesület

Nagy Szilvia, Nemes László, Németh János, Németh Miklós,
Oravecz Viktória, Szabolcs Péter,
Szényi Zoltán, Tánczos György)
nemüket, életkorukat, stílusukat
tekintve különbözõek, mégis a
többség a mai kor kihívásaira reflektál mûveiben. Erõs az emberi
természet titkait, a szakralitást, valamint a kiüresedõ városokat – és

tagjait nem feltétlenül a közös
szemlélet és az azonos mûvészi
program köti össze. Sokkal inkább
az, hogy felmutassanak egy tenyérnyi színes világot a mai intrikákban bõvelkedõ, stresszes korban.
A kiállítás rendezõelve a színekben, formákban, hangulatokban keresendõ. Bár a Vitrin mûvészei (Borbás Helga, Budaházi Tibor, Buday Mihály, Farkas Ferenc,
Frimmel Gyula, Horváth László,
Karner László, Nagy Kálmán,

ezzel párhuzamosan a természetes környezetben rejlõ szépségeket – kutató vonulat. A mûvészettörténész szerint a tárlat anyaga
egyáltalán nem provinciális, rengeteg benne az újítás és az eredeti elképzelés. Ráadásul mindezek
nemcsak a fiatalabbakra jellemzõek. Éppúgy van megújulásra
kész idõsebb mûvész a tagok között, mint hagyományos stílusban
alkotó fiatal.
Ami (a teljesség igénye nélkül)
az újításokat illeti: Németh János

keramikusmûvész most szobrain
kívül tusrajzokkal is jelentkezik,
Horváth László szobrászmûvész
konstruktivista, plasztikus formái
egybõl a központi térbe vonzzák a
tekintetet, Nagy Szilvia iparmûvész tûzzománc képei pedig a
mozdulat/mozdulatlanság egyidejûségére hívják fel a figyelmet. A
Vitrin elnöke, Budaházi Tibor festõmûvész, most éppen fekete-fehér és geometrikus árnyékokkal
„játszik”, Nemes László pedig
zöld-sorozatának akvarelljeit hozta el, Szabolcs Péter pedig nem
bronz-,
hanem
újabb, terrakottaszobrait állította ki.
A mûvészettörténész szerint e változatos tárgy- és eszközhasználat közben is jól megfigyelhetõ, hogy az egyesület
alkotóinak
munkáin a korszerûség és a hagyomány egyszerre van
jelen.
A mûvészeket köszöntötte Gecse Péter alpolgármester
is, aki többek között
arra hívta fel a figyelmet, hogy így
advent idején különösen jó érzés olyan
mûalkotásokat szemlélni, amik az
élet kérdéseirõl és az értékelvûségrõl szólnak. Ezenkívül pedig az
emberi szépet és jót hirdetik.
A kiállításmegnyitón az egyesület elnöke, Budaházi Tibor elmondta: a közelmúltban megjelent
a Vitrin Kortárs Képzõ-, és Iparmûvészek Társaságának albuma,
ami az egyesület összes mûvészét reprezentálja néhány jellegzetes alkotással.
A kiállítás január 12-ig látogatható.

 A hottói kovácsmûhelytõl a zalalövõi hajlított házon át, egészen
a dabronci olajütõ malomig kalauzolja el a gyerekeket a skanzen
„útvesztõiben” a Göcseji Falumúzeum legújabb kiadványa. A legifjabb látogatók ezúttal nemcsak a valóságban, hanem a fantázia
világában is tehetnek egy utazást a jellegzetes épületek között, hiszen egy grafikákkal illusztrált mesekönyvrõl van szó.
– pP –

kedni valami újdonsággal. Mivel
Balaton László évek óta ír és pub„Az öreg malom boldogsága” likál novellákat, felmerült az ötlet,
címû göcseji kalandárium történe- hogy mi lenne, ha most meséket is
teit a skanzen munkatársa, Balaton László írta, aki nem elõször ragadott tollat a kezébe; a szerzõt
ugyanis sokan novellistaként ismerik a városban. Most viszont
egy 12 mesébõl álló kiadvány született, ami egyrészt követi az idén
50 esztendõs skanzen épületeit,
látnivalóit, ám a történetek révén a
házak, állatok „megelevenednek”,
személyiséget kapnak. Sõt, néha
beszélnek is.
A kötetet Mikulás napján mutatták be a városházán, s mint azt
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: nem véletlen az idõpontválasztás. A város egyrészt egy
mikulásajándékot kapott ezzel az
impozáns kötettel, másrészt jótékony célokat is szolgál a könyv
megjelenése. Az ünnepek alkalmából a zalaegerszegi Családok
Átmeneti Otthona kap néhány példányt a frissen megjelent mesekönyvbõl.
Dr. Kostyál László, a kalandáriumot kiadó Göcseji Múzeum
igazgatóhelyettese mérföldkõnek
nevezte a skanzen életében a kötet megjelenését. Mint fogalmazott: ez egy olyan újítás, amilyenre
még nem volt példa a falumúzeum
fennállása óta. Varju András szerkesztõ, az intézmény osztályvezetõje hozzátette: a falumúzeum 50. írna. Olyanokat, amik kötõdnek a
születésnapja adta az ötletet, hogy skanzen életéhez.
alkossanak valami maradandót.
Az osztályvezetõ azt is elárulta,
Mivel az idei év a családok éve is, hogy egy komoly közösségi munarra gondoltak, hogy elsõsorban a kán vannak túl, hiszen a kötet létregyerekeknek szeretnének kedves- jöttében és megjelenésében a

szerzõn kívül sokan tevékenykedtek. Rengeteg támogatójuk akadt,
mások pedig szakmai segítséget
nyújtottak (például Marx Mária etnográfus). Németh Miklós képzõmûvész csodás grafikákat készített, ezenkívül több gyerek is illusztrálta rajzaival a kötetet. A fotók Horváth Lilla Éva és Zóka Gyula nevéhez kötõdnek, és utóbbi munkáját
dicséri a nyomdai elõkészítés is.
Hogy miért a „kalandárium” elnevezés? Mint azt Balaton László
elmondta: a mesék követik az évszakok változásait, így az év 12
hónapjának megfelelõen 12 kis
történet került a kiadványba. A
gyerekek a meséken keresztül ismerkedhetnek meg a skanzennel.
A történetek önállóan, otthon olvasva is megállják a helyüket, ám
afféle múzeumpedagógiai kiadványként, tárlatvezetõként is funkcionálnak. Vagyis a tényeken,
néprajzi ismereteken túl, értéket
közvetít és szórakoztat is a kötet.
Közelebb hozva a gyerekekhez az

egykor élt göcseji emberek világát,
hétköznapjait.
A kiadvány jelenleg a skanzen
fogadóépületében
vásárolható
meg, a tervek szerint késõbb
könyvesboltokban is árusítanák.
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ZALAEGERSZEG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

VII. ZEGASZTÁR 2019
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánigazgatási Osztálya és

a Zalaegerszegi Televízió közös produkciójaként,
a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal
együttmûködve

TESTVÉRVÁROSI, IZRAELI, KÍNAI, VIETNÁMI DELEGÁCIÓK JÁRTAK VÁROSUNKBAN

 Zalaegerszeg bõvülõ nemzetközi kapcsolatrendszerének hivatalos alapját a testvérvárosi
kapcsolatok adják. A többségében határon túli települések
képviselõi minden évben részt
vesznek városunk kiemelt
programjain. Rajtuk kívül az
idei évben más országokból is
érkeztek delegációk hivatalos
látogatásra, illetve egyéb kulturális eseményekre.
Májusban járt a városban
Nguyen Tien Thuc, a Vietnámi
Szocialista Köztársaság új budapesti nagykövete, és koszorút helyezett el a zalaegerszegi Ho Si
Minh-szobornál. Az Egerszeg
Fesztivál idõszakában zajlott rendezvénysorozat keretében a város
megemlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulójáról. Az ünnep alkalmából jelen voltak lengyel, olasz valamint határon túli
magyar testvérvárosi delegációk.
A jármûipari tesztpálya területén tartotta júniusban ülését a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság. Az ülés
megnyitóján részt vett többek között Yossi Amrani izraeli nagykövet, Ohad Cohen, az izraeli gazdasági és ipari minisztérium kereskedelmi biztosa, dr. Palkovics László

MEGHIRDETJÜK NAGYSIKERÛ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÜNKET A ZALAEGERSZEGI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA
„ZEGASZTÁR 2019” címmel az alábbi kategóriákban:
1.
2.
3.
4.

könnyûzene
komolyzene
népzene
versmondás – prózamondás

5.
6.
7.
8.

népi tánc
modern- és társastánc
szépirodalom (vers, novella)
képzõmûvészet (rajzok, festmények, kisplasztikák stb.)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2018. december 15.
A városi elõdöntõk (március 30. – április 6. – április 13.) a Zalaegerszegi Televízió Stúdiójában
lesznek élõ adás keretében. A zsûri döntése és a közönségszavazatok alapján kategóriánként 4
versenyzõ jut be a Zegasztár Gálára (1–2–3. helyezettek és közönségdíjasok).

innovációs és technológiai miniszter, valamint Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere. Júliusban látogatott a városba Duan
Jielong kínai nagykövet és ötfõs
küldöttsége, hogy tárgyaljon a városban már zajló illetve tervezett
beruházásokról. A látogatás során
megtekintette a jármûipari tesztpályát és a Balaton Hotel felújítási
munkálatait. A szeptemberi Országos Vadpörkölt és Borfesztivál
rendezvényeire eljött a németországi Kuselbõl Ulrike Nagel polgármester. Ekkor került sor Kusel
és Zalaegerszeg közötti baráti
együttmûködési szándéknyilatkozat aláírására is.

Izrael Állam létrehozásának 70.
évfordulójához kapcsolódó események alkalmából októberben
Zalaegerszegre látogatott Yossi
Amrani, Izrael budapesti nagykövete. Részt vett a hitközség valamint a Béke-Shalom Baráti Társaság helyi szervezetének programjain, és beszélgetést folytatott
Balaicz Zoltán polgármesterrel is.
A közelmúltban Caitlin Jones brit
nagykövethelyettest fogadták a
városban.
Zalaegerszegrõl is utaztak külföldre küldöttségek. Klagenfurt jubileumi rendezvényén részt vett
Balaicz Zoltán, a Marosvásárhelyi
Napok rendezvénysorozat vendége volt Tolvaj Márta alpolgármester, Marosvásárhelyen a Vásárhelyi Forgatag elnevezésû fesztiválon Tolvaj Márta, valamint Bali Zoltán és Böjte Sándor önkormányzati képviselõk vettek még részt.
Dobrich város polgármesterének
meghívására Tolvaj Márta és Sümegi László önkormányzati képviselõ utaztak a város napjára. Marl
városába „Az Európai Barátság”
ünnepe alkalmából Kiss Ferenc
önkormányzati képviselõ, Herbert
Ferenc és Rétai Balázs bizottsági
tagok utaztak Németországba,
ahol a két város helyzetérõl folytattak megbeszélést.
A város önkormányzata részt
vesz testvérvárosokkal pályázati
partnerségben, baráti együttmûködésben is (Varasd, Barót, Lendva,
Kusel). Mindezeken kívül külföldi
vásárokon is képviseli küldöttség
Zalaegerszeget. Részt vettek képviselõk az Európai Õstermelõi Vásáron, a Csallóközi Vásáron valamint az olaszországi Gorizia városában megrendezett Határok Ízei
elnevezésû rendezvényen.

A ZEGASZTÁR GÁLÁT a város napjának tiszteletére 2019. május 13-án 18.00 órakor a Hevesi
Sándor Színházban élõ televíziós adás keretében rendezik meg. Itt adják át a díjakat – 1–2–3.
helyezettek – és a közönségszavazatok alapján a „Zegasztár 2019” fõdíjat.
A jelentkezéseket intézményenként összesítve Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. IV/423.) kell benyújtani a
jelentkezési lap kitöltésével 2018. december 15-ig.

FEJLESZTÉSEKRÕL, EREDMÉNYEKRÕL
ÉVÉRTÉKELÕ A KORASZÜLÖTTMENTÕ ÉS GYERMEKINTENZÍV ALAPÍTVÁNYNÁL

 Korszerû bronchoszkópos labort kíván kialakítani a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház gyermekintenzív részlegén. Errõl is szó esett azon
a sajtótájékoztatón, melyen az idei évet értékelték, beszámolva
az adományozók által támogatott fejlesztésekrõl.
– AL –
Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója a kórházat támogató
alapítványok között legaktívabbnak nevezte a Koraszülöttmentõ
és Gyermekintenzív Alapítványt,
amely idén 7,6 millió forint értékben támogatta a gyermekosztályt.
A legnagyobb beruházást a babamama adaptációs helyiség fél évvel ezelõtti kialakítása tette ki. Itt
azok az édesanyák és édesapák
tölthetnek el néhány napot, akik a
hosszú hetek után végre hazavihetik gyermeküket. Ezen idõ alatt
élvezhették az egészségügyi személyzet figyelmét, a baba-mama
adaptációs helyiségben viszont
már kettesben lehetnek, felkészülve az otthoni létre, ahol már egyedül kell ellátni koraszülöttként világra jött csecsemõjüket. Az alapítvány több eszközt is vásárolt.
Egy légzésfigyelõt, egy bronchoszkópot, egy rehabilitációs
eszközt, ami azért fontos, mert az
osztály regionális gyermekrehabilitációs központként is mûködik.
Beszereztek továbbá egy mell-

masszázs modellt az anyatejes
táplálás elõsegítésére.
Dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos, az alapítvány alapítója
rendezvényeikrõl számolt be. Elmondta, hogy a májusi koraszülöttfutáson közel ezren futottak. A koraszülött PIC-niken idén több mint
300 család kétezer fõvel vett részt.
A koraszülöttek világnapján pedig
feldíszítették az osztályt és vendégül látták az egykori koraszülötteket és szüleiket. Az adventi vásárra ismét kitelepülnek, ahol palacsintával és forralt borral köszönik
meg a támogatást a lakosoknak.
Lubics Szilvia háromszoros
Spartathlon-gyõztes minden eladott könyvébõl annyi összeget
ajánl fel az alapítványnak, ahány
kilométer az Athén és Spárta közti
táv. December 21-én a Delta
együttes tart koncertet az Art moziban, melynek teljes bevételét az
alapítványnak ajánlja fel. Török
Ferenc újságíró, akinek koraszülött unokája született, sportrelikviákból jótékonysági árverést szer-

vez. A bevétel egy részét a zalaegerszegi koraszülöttmentõ alapítványnak ajánlja fel. Néhány adomány a sokból, amit az osztályvezetõ fõorvos megemlített, hozzátéve azt, hogy nem az összeg a fontos, hanem a segítõ szándék.
A zalaegerszegi gyermekosztály a légúti idegentest eltávolításában is centrumszerepet tölt be a
régióban. Az életmentõ tevékenység feltételeinek javítása érdekében az alapítvány minden olyan
eszközt beszerezne, ami szükséges egy korszerû bronchoszkópos
labor kialakításához. Ennek ára
15–20 millió forint között mozog.
Aki most adakozik, ennek megvásárlásához is hozzájárul.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás, smink

Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánok!
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953
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Gazdaság

2018: A FEJLESZTÉSEKET ELÕKÉSZÍTÕ ÉV A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
A FÕ CÉLKITÛZÉSEKRÕL, ELISMERÉSEKRÕL, LAKOSSÁGI VISSZAJELZÉSEKRÕL
– BESZÉLGETÉS ARNHOFFER ANDRÁS ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓVAL

 A díjbevételek ugyan nem emelkedtek, de a fõ célkitûzések
teljesültek, a tulajdonosok „pozitív nulla” közeli eredményt várnak – fogalmazott elöljáróban Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója.
– V. Zs. –
– Az alaptevékenységbõl mintegy 100 millió forint árbevétel-kiesésünk van az üzleti tervhez képest, de ettõl függetlenül úgy látjuk,
hogy az intézkedéseinknek köszönhetõen fogjuk hozni a pozitív
nulla körüli eredményt. Szerencsére rendkívüli esemény nem történt
az idén, az idõjárás sem volt olyan
kegyetlen, mint az elõzõ években.
A folyamatos szolgáltatást tudtuk
biztosítani. Az elmúlt két évben
200 millió forintot fordítottunk különbözõ mûszaki eszközeink felújítására, az elavult géppark folyamatos lecserélésére törekszünk.
Fontos – folytatta a vezérigazgató –, hogy a víziközmûvek mûködtetéséhez elengedhetetlen villamos energia, gáz-, továbbá a
hulladékszállítás és -elhelyezés
költsége drasztikusan emelkedett. Ez több mint 100 millió forinttal haladja meg az elõzõ évi ráfordítást. Ezért komoly fejlesztéseket készítünk elõ, melyekkel megpróbáljuk kompenzálni a meredek
költségemelkedést.
A munkatársak megtartása, az
utánpótlás biztosítása a Zalavíz
Zrt.-nél is kihívásokat jelent. A
társaság 2017-ben Az év legjobb
munkahelye díjat kapta. Az idei
évben ismét országos elismerést
kapott a társaság: a Családbarát
munkahely díjat a nagyvállalati

kategóriában. Ezzel a díjjal pénz
is járt, amelyet arra fordítanak,
hogy tovább javítsák a családos
kollégák élet- és munkakörülményeit. Jelenleg 344 fõ az átlagos
létszám, szakmunkás-utánpótlásból hiány van, ugyanakkor a
fluktuációt, ha megállítani nem is
tudták, de csökkentették mintegy
10 százalékra. Évente 30–40 ember jön és megy a társaságnál. A
szakembereink által végzett

munka a legtöbb esetben speciális képesítést és szaktudást igényel, a helyismeretrõl nem is beszélve. A gyakori személycsere
jelentõsen csökkenti a hatékonyságot, a folyamatos szolgáltatás
minõségét.
– Szeretnénk a fluktuációt tovább csökkenteni – mondja
Arnhoffer András. – Az átlagkeresetet 30 százalékkal növeltük két
év alatt, szükségünk van motivált
munkaerõre és jó szakmunkásokra.

A Zalavíz Zrt. kintlévõségérõl
elmondta: nem csak szinten tudták tartani, hanem csökkentették
is. Jelenleg 300 millió forint alatt
van, az elõzõ évihez képest 20
százalékos csökkenést értek el.

Változatlanul fontosak a lakossági visszajelzések. Törvényi elõírás alapján elindult egy nagyon
komoly fogyasztási elégedettségi mérés, amely központilag szabályozott. Bár még nincs vége,
de az eddigi adatok alapján a
Zalavíz a víziközmû-szolgáltatók
közül a legjobb elsõ ötben van.
Arnhoffer András beszámolt
arról, hogy elindult a 10 milliárd
forint értékû, EU-támogatásból

kat elõkészíteni. Mivel ezek közül
mindegyikre már készítettünk
projekttervet, ezeket csak módosítanunk kell az új kiírási feltételeknek megfelelõen.
A díjbevételkorlát miatt az egyre emelkedõ költségek kompen-

lesztését elõkészítettük, a biogáz
mennyiségének növelése érdekében.
Mivel tevékenységünkhöz közel áll, ezért elõkészítettük Zalaegerszeg integrált csapadékvízgazdálkodásának fejlesztését is.

zálására több fejlesztést is készítünk, ill. készítettünk elõ, megújuló energiaforrásokra alapozva.
Célunk, hogy az energiaköltségeinket szinten tartsuk, akár

Ez a jelenlegi csapadékvíz-elvezetés problémáinak megoldásán
túl felkészülés a klímaváltozás
hatásaira, továbbá a csapadékvíz-gazdálkodást is elõsegítené.

Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

megvalósuló ivóvíz- és szennyvízfejlesztéseket
megvalósító
projekt.
– A szolgáltatási területünkön
jelenleg kivitelezés alatt van Lenti
és térsége KEHOP-projekt. A 2,1
milliárd forint fejlesztésbõl megvalósuló lenti szennyvíztelep felújítása, fejlesztése, a városban
csatornarekonstrukció, Rédics és
társtelepülései valamint Szilvágy
és Pórszombat csatlakozása Lenti központi szennyvíztelepére. Két
utóbbi településen a teljes csatornahálózat kiépül.
Zalalövõ fejlesztési kerete nettó 715 millió forint. Felújításra illetve fejlesztésre kerül Zalalövõ
szennyvíztelepe, és a városban
új csatornabekötések és rekonstrukció valósul meg. Gellénházán
a meglévõ szennyvíztisztító telep
felújítása illetve fejlesztése áll a
középpontban mintegy nettó 420
millió forintos beruházással. Megvalósul
továbbá
Kányavár
szennyvízprojektje is nettó 168

millió forintból, csatornahálózat
kiépítésére és természet közeli
szennyvíztisztító megvalósítására kerül sor.
Az ivóvíz ágazat területén megkezdõdött a Zalaegerszeg és térsége KEHOP ivóvízprojekt megvalósítása, melynek nevesített települései: Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlõrinc, Alibánfa, Bocfölde. A mûszaki tartalom hat darab új kút létesítését,
nyersvízvezeték építését, keleti
víztisztítómû felújítását, új tisztítási
technológia kiépítését tartalmazza
valamint a zalaszentiváni rendszer
átkötését a zalaegerszegire.
Kivitelezés alatt van a Pacsa
és térsége KEHOP ivóvízprojekt
is. Ebbe a körbe tartozik Pacsa,
Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton. Az elfogadott költségkeret 276 millió forint. Vízbá-

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár,
Fókás Gábor HR-vezetõ, Zalavíz Zrt. illetve Beneda Attila családpolitikáért felelõs helyettes államtitkár.

zisbõvítést, egy új kút létesítését,
új tisztítási technológia kiépítését
tartalmazza a projekt.
Az ivóvíz- és szennyvízmûvek
tekintetében már a 2021-tõl induló, az EU új költségvetését és annak feltételrendszerét vizsgáljuk,
mert az eddig kimaradt mûvekre
is szeretnénk sikeres pályázato-

csökkenteni tudjuk. Nem mellékes eredmény, ha hozzájárulhatunk a fosszilis energiafelhasználás mérsékléséhez.
Idén elõkészítettünk egy távhõprojektet, melynek elsõ ütemét
szeretnénk 2019-ben megkezdeni.
Ennek energiaellátásához a
meglévõ hulladékfogadónk fej-

A minisztérium szakpolitikai
szempontból megfelelõnek, támogathatónak ítélte. Ez nem csak
a célokra, hanem az általunk javasolt mûszaki tartalomra is vonatkozik. Várhatóan 2021-ben,
Településfejlesztési
Operatív
Program (TOP) forrásból indulhat
meg a fejlesztés.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 12. 26. (Városrészenként eltérõen)
és 12. 27. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2018. 12. 28.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. december 1-tõl 2019. március 31-ig
kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

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

KÖZPONTI

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

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

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

MARAI KAROSSZÉRIA
Minden kedves
ügyfelemnek
kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánok!
Marai Tibor
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Városháza

CSÁCSBOZSOKI ADVENT – 2018

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

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR
CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA, AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2018 ADVENTI PROGRAMJAIRA.

 A Zalaegerszeg Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján
kívánja bérbe adni, határozott idejû, 2+1 éves idõtartamra, 2019. január 16. napjától az alábbi
helyiséget:

A Csácsbozsoki Tûtáncoltatók szeretettel
várják az érdeklõdõket
az egész éves munkáikból nyíló kiállításukra, amely
december 20-ig hétköznapokon ingyenesen tekinthetõ meg az Izsák-iskola Dús László Galériáján.

A foglalkozás során a gyerekek és felnõttek próbára tehetik kreativitásukat, csodás adventi és karácsonyi díszeket készíthetnek.
A szükséges alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók. Helyszín: Izsák-iskola aulája.

DECEMBER 19. – SZERDA
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK
17.00 – Karácsonyi koncert
December 14. péntek 10.00 óra
Az általános iskola és a Szivárvány téri tagóvoda
December 19. szerda 17.00 óra
Közremûködnek az Izsák-iskola tanulói és a ünnepi mûsora. Helyszín: Izsák-iskola tornacsarnoka.
Szivárvány téri tagóvoda óvodásai.
Helyszín: Izsák-iskola aulája
DECEMBER 23. – VASÁRNAP
DECEMBER 24-IG
15.00 – Mindenki karácsonya
Advent elsõ vasárnapjától december 24-ig minden a Szent István-szobornál felállított betlehemnél.
reggel 6 órai kezdettel szentmisére várja a híveket Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub ünnepi mûsora
Furján Gellért atya, a Szent Sebestyén-templomban.
DECEMBER 31. – HÉTFÖ
DECEMBER 14. – PÉNTEK
10.00 – XV. szilveszteri túra
14.00 – Karácsonyváró kézmûvesforgatag
Vidám hangulatú séta a Csácsi-hegyen – az évbúA hagyományos rendezvényünkre most a Foltvarró csúztatás jegyében. Találkozunk az Izsák Imre Általános Iskola elõtt.
Klub szervezésében kerül sor.

HELYI

IPARÛZÉSI ADÓ 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 iparûzésiadóelõleg-kiegészítés összegérõl az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást és befizetést kell tenni.
A bevallási nyomtatványt elektronikus úton kell benyújtani, a feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöltés öszszegét az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz. helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

Cím

Megnevezés

Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
tornaterem,
hrsz: 4240/1
öltözõk, vizesblokk

Alapterület
(m2)
310

Induló
Bánatbérleti díj Ft/hó,
pénz
áfamentes
60.000

5.000

Közmûvek
földgáz, vill. energia és ivóvíz
almérõk által biztosított

A pályázatokat „Tornaterem” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A bérbe adandó helyiségre vonatkozó adatok, információk:
– Helye: Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
– Alapterülete összesen: 310 m2.
– Bérleményben bérlõ kizárólag sporttevékenységet folytathat. A bérleti jog más személynek,
sportegyesületnek VSGI hozzájárulásával továbbadható. A tevékenység folytatásához szükséges engedélyek beszerzése bérlõ kötelessége.
– Villamos energia közmûvel ellátott.
– Bérlemény melegvíz-ellátását a Zalaegerszegi Gondozási Központ kazánháza biztosítja, ezért
az Otthon kazánházának éves karbantartási és felülvizsgálati költségeit a két fogyasztó fél közötti gázfogyasztás arányában bérbeadó és bérbevevõnek továbbszámlázza.
– Bérlemény automata tûzjelzõvel rendelkezik, melynek éves karbantartási és üzemeltetési költségeit a két fél érzékelõinek arányában történt megosztás alapján bérbeadó bérbevevõnek továbbszámlázza.
– Telefonvonal nincs, riasztórendszer által nem védett. Bérlõ a bérlemény bejárati ajtajának 1 db
kulcsát zárt és lepecsételt borítékban bérbeadónak köteles átadni.
– Belsõ berendezés nincs.
– Az átadás napi mûszaki állapotát a bérlemény bérlõnek történõ átadásakor jegyzõkönyvben rögzíteni kell. A bérleti szerzõdés lejártakor bérlõ a helyiséget az átvételi állapottal azonos állapotban köteles átadni.
– A helyiség bérbe adása annak jelenlegi állapotában történik.
– Bérbevevõ a bérlemény nyitvatartási idejét szabadon határozza meg.
– A Gondozási Központ bejárata elõtti parkoló használata tilos!
A közüzemi díjak összege:
A közmûvek önálló almérõk által biztosítottak, azokon mért havi fogyasztásokat bérlõnek bérbeadó felé,
külön a bérleti díjon felül meg kell fizetni alábbiak szerint:
– villamos energia: ingatlanon kívüli almérõ (kWh/hó),
– vezetékes hideg ivóvíz: ingatlanon belüli almérõ (m3/hó),
– fürdési meleg víz: ingatlanon belüli almérõ (m3/hó),
– fûtési meleg víz: ingatlan padlásterében található hõmennyiségmérõ (MJ/hó).
A bérleti és közüzemi díjak változása.
A bérleti díjat bérbeadó minden év elejétõl visszamenõlegesen és egyoldalúan a KSH által közölt
elõzõ éves inflációs rátával növelni fogja. A versenytárgyaláson kialakult bérleti díj 2019. december
31-ig érvényes.
A bérleti és közüzemi díjakat a bérlõ a bérbeadó részérõl minden tárgyhó 5-ig kiállított számla alapján készpénzben vagy banki utalással tárgyhó 15.-ig köteles kiegyenlíteni. Határidõre történõ számla ki nem egyenlítése esetén VSGI jogosult a Bérleti szerzõdést azonnal felmondani.
Bérlõ köteles az érvényes törvények és helyi szabályrendeletek szerint a helyiség karbantartásáról és a
bérlet megszûnésekor a helyiség azok szerinti átadásáról gondoskodni.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLÕ HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2018/2019. TANÉV TÉLI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév
betöltéséig a hátrányos helyzetû gyermekek és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akiknek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a
jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2018. december 27., 28. és 2019. január 2. (iskolai téli szünet 3 munkanapja).
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium, 8900 Zalaegerszeg, Puskás T.
u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje).
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ
szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.).
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2018. december 13. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere
János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316930, 502-192, 502-193.
A 2018/2019. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az
ügyintézés idõtartamát is.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra,
szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

Bérlõ a bérleményt írásban indoklás nélkül háromhavi határidõvel egyoldalúan felmondhatja.
A bérleti szerzõdés megkötésével egyidejûleg a bérlõ köteles kéthavi bérleti díjnak megfelelõ óvadékot
a bérbeadó felé megfizetni.
A bérlõ kötelezettségeit Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének többször módosított 4/2013.
(II. 08.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.
Bérlõ egyéb kötelezettségei:
– Üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyek és eszközök (idõszakos szakhatósági vizsgálatok, tûzoltó készülékek) beszerzése.
– Bérbevevõ köteles gondoskodni:
a) A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról.
b) A helyiségben folytatott tevékenysége körében felmerülõ felújításról, pótlásáról illetõleg cseréjérõl.
c) Az épület olyan berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlõ kizárólagosan használ,
illetõleg tart üzemben.
d) Az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek tisztításáról, illetve tisztántartásáról és megvilágításáról.
e) A hulladék elszállításáról, tárolóedény biztosításáról.
– Vállalja, hogy a létesítményt rendeltetésszerûen használja. A nem rendeltetésszerû használatból
származó károkat elhárítja, vagy megtéríti VSGI-nek.
– Fogyóeszközök (tisztítószerek, fényforrások, szerelvények stb.) folyamatos pótlása, teljes létesítmény folyamatos és elvárható szintû takarítása.
– A bérlemény közüzemi fogyasztásmérõ órái által mért fogyasztásukat VSGI egyenlíti ki. VSGI
ezen teljes összeget számlamásolatok kíséretében következõ hónap bérleti díjával együtt bérlõnek kiszámlázza.
– A bérlemény téli hónapokban esetleges zárvatartása esetén, bérlõ köteles a létesítményben minimális 10 fokos beltéri hõmérsékletet biztosítani.
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményének kötelezettségei:
– Az ingatlan kezelõi feladatainak ellátása, karbantartások és hibaelhárítások elvégzése.
– Víz-, csatorna-, gáz- és villamos energia közüzemi díjak kiegyenlítése.
– Nagyobb összegû felújítási igények tulajdonos önkormányzat felé továbbítása, felújítások bonyolításában való részvétel.
Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,
amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.
Pályázat beadásának határideje: 2018. december 17. 12.00
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: Személyesen vagy postai úton
Pályázat bontásának idõpontja:
Pályázati tárgyalás idõpontja:

2018. december 18. 11.00
2018. december 18. 11.15

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Gazdaság

A MOULD TECH KFT. AZ IPAR 4.0-BAN GONDOLKODIK
KUTATÓBÁZIS, TECHNOLÓGIAI ÉS KOMPETENCIAKÖZPONT, PORTFÓLIÓBÕVÍTÉS CSOPORTSZINTÛ MÛKÖDÉSBEN

 Csoportszintre emelte szervezeti mûködését a fröccsöntõ szerszámok tervezésével és gyártásával foglalkozó Mould Tech Kft. A
zalaegerszegi vállalkozás ezáltal elindult a technológiai és kompetenciacentrummá válás útján. Tevékenységét bõvítve megvásárolt egy gyõri fröccsöntõ céget, amelyben többségi tulajdont
szerzett. Autóipari beszállítóként a jármûipari tesztpálya lehetõségeit is ki szeretné használni. Ingatlanfejlesztésbe fogott annak
érdekében, hogy a jármûipari kutatás-fejlesztésben érdekelt
egyetemek, vállalatok teret kapjanak tevékenységeikhez. A tesztpálya mellett már épülõ kutatóépület elsõ létesítménye ennek. A
Mould Tech Kft.-nek mindezzel nem kevesebb a célja, mint hogy
megfeleljen az ipar 4.0 kihívásainak.

– Milyen indokok álltak a csoportszintû szervezetfejlesztés
hátterében?
– A cégcsoportot és benne a
Mould Tech Kft.-t maximálisan az
innováció szolgálatába kívánjuk állítani. Maga az innováció sokrétû
fogalom, egyrészt a fogyasztói igények kielégítésének a korábbinál
magasabb minõségû módját jelenti, vagy éppen a termelési tényezõk
új kombinációjára utal – mondja
Molnár Gábor ügyvezetõ igazgató, a Mould Tech Kft. egyik tulajdonosa. – Ez magában foglalja a jelentõsen továbbfejlesztett terméket, illetve eljárást, új piacok kialakításával. Nálunk az innováció
olyan speciális alkatrész-elõállítást
jelöl, amely nem korlátozza a kreativitást, hiszen a rendelkezésre álló
technológia és géppark lehetõséget teremt a nagyon könnyû és az
extrém bonyolult alkatrészek gyártására is. A 4.0 elnevezésû új ipari

rumként a precíziós fémmegmunkálásra és fémalkatrész-gyártásra
is nagyobb hangsúlyt tud fordítani.
– A gyõri KMT-vel való együttmûködés célja gyártóbázis kialakítása, továbbá a Mould Tech eddigi
tevékenységének kiterjesztése a
késztermékgyártás, illetve a saját
termékfejlesztés irányába. A két
cég együttmûködésével tulajdonképpen ennek hátterét tudjuk biztosítani, hiszen a szükséges technológiák házon belül állnak rendelkezésre – vette át a szót Doró Tibor,
a cégcsoport kereskedelmi igazgatója. – Az elmúlt két-három évvel
nagyon gyors és intenzív mûködést
tudhat maga mögött a Mould Tech,
ami után kicsit konszolidáltabb idõszakot várunk a 2019-es, a 2020-as
és a 2021-es esztendõkre. Feladatunk most az, hogy megkeressük
azokat a kompetenciákat, amelyekben jók tudunk lenni. Fontos
célkitûzésünk az, hogy szerszámgyártóból technológiai centrummá
váljon a cégcsoport. Tehát nemcsak az eddigi alaptevékenységre,

korszak küszöbén mi ennél is tovább szeretnénk menni. A
digitalizáció, a mesterséges intelligencia megjelenésével az informatikai megoldások ugyanis egyre nagyobb teret nyernek a gyártási, termelési folyamatokban, a gépek és
emberek közötti kommunikációban. Ez a változó ipari környezet a
korábbiakhoz képest más feltételeket követel meg, ezért döntöttünk a
magas fokú automatizálás mellett,
ami egyrészt gépberuházásainkat
is meghatározza.
– A gyõri cég megvásárlása
hogyan illeszkedik terveikbe?
– Célunk a hasonlóan innovatív
cégekkel való együttmûködés, az
egymástól való kölcsönös tanulás,
a fejlõdés töretlensége. A gyõri
KMT az elmúlt másfél évtized alatt
modern gépparkjának és széles
záróerõ-tartományának köszönhetõen a precíziós mûszaki mûanyaggyártás területén elismert
szereplõjévé vált a hazai és az európai iparnak. Integrálása 2018ban a Mould Tech csoporthoz tovább erõsíti piaci pozícióját, hiszen
számos szinergián keresztül egy
kézbõl tudunk a legmagasabb vevõi igényekre reagálni, rövidebb
idõ alatt. Ezáltal a Mould Tech
alaptevékenysége már nem kizárólag fröccsöntõ szerszámok tervezésébõl és gyártásából áll, hanem
technológiai és kompetenciacent-

a szerszámtervezésre és szerszámgyártásra szeretnénk koncentrálni, hanem megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat az
iparral, ahol a már meglévõ technológiai hátterünket sokkal változatosabban tudjuk felhasználni. Ez azt
jelenti, hogy az alkatrészgyártásban és az egyedi terméktervezésben és -gyártásban kis-, közepes
és nagyszériás fémmegmunkálással szeretnénk foglalkozni. Ennek
megfelelõen alakítjuk, illetve bõvítjük gépparkunkat, ami lehetõvé teszi, hogy szériamunkákat is el tudjunk látni.
Jelen pillanatban a kapcsolódási pontok feltérképezése, valamint
ezen filozófia melletti piaci pozicionálása zajlik a cégcsoportnak. A
csoportszintû megjelenéssel, valamint az Ausztriában idén novemberben megnyitott állandó kereskedelmi és mérnöki képviseletünkkel
még közelebb kerültek cégeink a
legfontosabb piacainkhoz. A rendelkezésre álló kapacitásainkat
nem kizárólag Magyarországon,
hanem az osztrák és a német piacokon is szeretnénk értékesíteni.
Azt gondoljuk, hogy a már rendelkezésre álló technológiai kompetenciákkal versenyképesek tudunk
lenni.
– A cégcsoport életében a tömeggyártás új kompetenciaként jelentkezik, ami lehetõséget ad arra,

– Antal Lívia –

A zalaegerszegi tesztpálya szomszédságában épülõ kutatóépület látványterve.
hogy a szerszámokat élettartamra
is jobban tudjuk vizsgálni. Ez mindenképpen fejlõdést jelent a szerszámtervezésben, a szerszámgyártásban, a technológiában és a
kivitelezésben annak érdekében,
hogy tartósabb, robusztusabb
szerszámok készüljenek. Miután a
szerszám vevõi tulajdon, ez alapvetõ elvárás is – vélekedett
Szentgyörgyvölgyi Miklós, a gyõri KMT ügyvezetõje. – Maga a tömeggyártás stabilitást tud adni a
cégcsoportnak gazdaságilag, hiszen a jelenlegi mûködés projektalapú. Cégünkrõl elmondható,
hogy a tömeggyártásban hosszú
távú megrendelések alapján dolgozunk olyan vevõkkel, melyek minimum nyolc éve a partnereink. Azt
gondoljuk, hogy ez az idõ akármeddig is kitolódhat, hiszen olyan
termékeket gyártunk, amelyek minket is túlélhetnek. Az egyik legnagyobb vevõnk ipari méretû víztisztító berendezésekhez gyárt teljes
megoldást, míg másik nagy vevõnk
ipari csatlakozókat készít évtizedek
óta. Hozzájuk szállítunk be részalkatrészeket. Ahogy már említettem, ezek idõtlen termékek. A cégcsoporton belül éppen ezért bír
nagy jelentõséggel ez a megbízható vevõi környezet, hiszen van egy
stabil ág, ami folyamatosan mûködik és ráadásul kiszámítható.
– A Mould Tech-nek kezdetek
óta az a mottója, hogy „Megoldás
egy kézbõl”. Ebbõl kitûnik az, hogy
teljes szolgáltatást szeretnénk
nyújtani vevõinknek, vagyis kiszolgálni õket a legelejétõl a legvégéig,
a fejlesztéstõl az innováción keresztül az értékesítésig lefedni a
teljes életútvonalat – hangsúlyozta
Egyed Péter tulajdonos ügyvezetõ. – Ha visszatekintünk múltunkra,
mindenképpen kiemelendõ, hogy
egy kis cégbõl jutottunk el a mostani szintre. A fõ csapásvonal való-

ban a mûanyag fröccsöntõ szerszámok tervezése és gyártása volt,
mely által olyan skatulyába raktuk
bele magunkat, ami megrekesztette a fejlõdés további lehetõségeit.
A cégcsoport szintû mûködést
valójában az indokolta, hogy kimozduljunk ebbõl a helyzetbõl. A
gyõri fröccsöntõ cég megvásárlása
hátterében tulajdonképpen az áll,
hogy magát a Mould Tech-et olyan
technológiai és kompetenciaközponttá fejlesszük, ami nem korlátozza le saját magát, és ami kapukat nyit a különbözõ technológiák
irányába. Az idei évben megvalósított technológiai fejlesztések is ezt
támogatják. Vásároltunk két automatizált, öttengelyes marógépet,
amivel nagyon jó minõségû felületeket gyorsan és hatékonyan tudunk elõállítani. A jövõ évben várható a 3D-s fémnyomtató érkezése, ami precíz alkatrészek gyártására alkalmas, és amelybõl csak
kettõ van az országban, Európában pedig tíz darab.
Gépparkunk fejlesztésével kimondott célunk az, hogy itt, Magyarországon mindig bent legyünk
abban az elsõ öt cégben, amely új
technológiát valósít meg. Ez biztosítja számunkra, hogy lépéselõnybe kerüljünk. Az új piacok felkutatását ezért végezzük, és ezért járunk kiállításokra és különféle rendezvényekre, hogy lássuk, merre
halad az európai piac. A Mould
Tech és a KMT tekintetében az
európai szintû gyártás a legfõbb
célunk. 2019-ben a fémnyomtatási
technológia megvalósításával, valamint az öttengelyes marógépek
továbbfejlesztésével kívánjuk ezt
elérni. Tudást és eszközöket szeretnénk beszerezni, hogy ezeket a
gépeket hatékonyan tudjuk használni. Azt gondolom, hogy mind a
technológiai, mind pedig tudásoldalról ott vagyunk az európai kö-

zépmezõny elején, a hatékonyság
növelésével azonban jelentõsen
javíthatunk piaci helyzetünkön. A
magas minõség mellett a gyorsaság ugyancsak vevõi, piaci elvárás. Az ipar 4.0, a digitalizáció, az
adatok feldolgozása, a gépek öszszekötése, távolról vezérlése éppen ezért megkerülhetetlen.
– A jármûipari tesztpálya
szomszédságába tervezett ingatlanfejlesztéssel szintén a
csoportszintû mûködést kívánják erõsíteni?
– A Mould Tech technológiai és
kompetenciacentrummá való felfejlesztésével az innovációt kívánjuk
szolgálni. Az innovatív megoldások
közé tartozik az automatizálás és
robotika, melynek tulajdonképpen
az autóipar a motorja. Autóipari beszállítóként természetes, hogy
olyan innovatív beruházásra, mint

ban. A Zalaegerszegi Duális Képzõközpontot hét helyi gépipari céggel és az önkormányzattal közösen
hoztuk létre, hogy a szakközépiskolai diákoknak gyakorlati képzést
biztosítsunk – mondta Egyed
Péter, aki két évig vezette az intézményt. – A mechatronika szorosan
illeszkedik tevékenységünkhöz, így
a Pannon Egyetemmel is együttmûködünk. Duális mérnökhallgatóink szakmai gyakorlatot szerezhetnek nálunk.
A tehetséggondozást ugyancsak fontosnak érezzük. Ennek
egyik eszköze a VEPP Racing
team, amit fanatikus motorosokként azért alapítottunk tavaly, hogy
egy rendkívül tehetséges zalai versenyzõnek lehetõvé tegyük a nemzetközi versenyzést. Molnár Gergõ
idén többek között az Alpok–Adria
bajnokságon vett részt, melyen
mindvégig kiválóan szerepelt, a 12
futamból tízen indult, ebbõl 7-et
megnyert és kétszer második lett.
A VEPP Racinggel az is a célunk
volt, hogy olyan technológiai információkhoz jussunk a motor verseny közbeni vizsgálatával, amelyeket itt a gyártásban, illetve a hétköznapi életben be tudunk vezetni.
Hasonlóan a nagy autóipari cégekhez, amelyek elsõ körben mindent
a versenytechnikában próbálnak ki
és tesztelnek, és innen vezetik be a
tömeggyártásba, úgy mi is ebbe az
irányba mozdultunk el. Nyilván volt
ennek egy marketingértéke is, hiszen szerettük volna megmutatni
magunkat a nagyközönség elõtt,
mint Mould Tech. Természetesen
származott abból elõny, hogy megjelentünk versenyeken, kiállításokon a VEPP Racinggel, ami azt is
szolgálta, hogy kitörjünk a szerszámgyártás burkából.
Ez egyben aktív részvételt is jelentett a motorversenyzésben,
amelybõl most átváltottunk egy
másik irányba. A technológiai cent-

A VEPP Racing team
Molnár Gergõ tehetséges, fiatal versenyzõvel.
a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya is, kiterjed figyelmünk. Ezért
fogtunk ingatlanfejlesztésbe, amit a
cégcsoporton belül a Z-One Park
Kft. végez – válaszol a kérdésre
Doszpoth Attila, a cég ügyvezetõje. – Ennek elsõ állomása a már
épülõ kutatóépület a jármûipari
tesztpálya szomszédságában. A
tervünk az, hogy az autó- illetve a
jármûipari kutatás-fejlesztésnek
olyan bázisát hozzuk létre, ahol
minden feltétel rendelkezésére áll
egyetemi kutatóknak, vállalati fejlesztõmérnököknek ehhez a tevékenységhez. Ezzel is az a célunk,
hogy együttmûködjünk innovatív
nagyvállalatokkal, ígéretes startup
cégekkel, és nemkülönben egyetemekkel, az egymástól való kölcsönös tanulás érdekében.
– Ha már az egyetem szóba
került, a jövõ szakembereinek kinevelésében is részt vesznek?
– A Mould Tech Kft. a kezdetek
óta elkötelezett a szakképzés és a
mûszaki felsõoktatás támogatásá-

rummá válás ugyanis arra is kötelez bennünket, hogy erõsítsük magunkat a kutatás-fejlesztésben és
az innovációban. A kecskeméti
Neumann János Egyetem hallgatóinak fejlesztõcsoportjára egy
szaklap hasábjain bukkantunk rá.
Õk elektromos motort fejlesztenek,
a tervezéstõl a gyártásig. Felvettük
velük a kapcsolatot, támogattuk
õket, hogy kijussanak a spanyolországi
ötödik
Nemzetközi
Motostudent versenyre, amit idén
októberben rendeztek meg. Elektromos gépük a mezõny legkönynyebb motorja lett. A zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya azáltal kapcsolódik ide, hogy elektromos meghajtású jármûvek tesztelésére is
lesz ott lehetõség. A cégcsoportunk számára az épülõ kutatóközpont teremti meg a kutatás-fejlesztés bázisát, ahol figyelemmel kísérhetjük az autó- illetve a gépjármûipar trendjeit, fejlõdési irányait, így
a piac igényeire egyre gyorsabban
reagálhatunk.
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Gazdaság
 A ZÁÉV Építõipari Zrt.
jogelõdjei mûködésével együtt,
1949-es alapításától kezdve az
ország egyik meghatározó
építõipari kivitelezõ vállalata. A
zalaegerszegi székhelyû cég
fontos értéke Zala megyének is,
gazdasági súlya, a
foglalkoztatásban betöltött
illetve a szakképzésben vállalt
szerepe révén, ahogy
társadalmi felelõsségvállalása
tekintetében is. A jövõre 70
éves vállalat méltó helyet kíván
elfoglalni a zalai beruházások
megvalósításában is.

A MAGASÉPÍTÉSI PROJEKTEKEN ÁT A SZAKEMBERKÉPZÉSIG

A ZÁÉV ÉPÍTÕIPARI ZRT. ZALA MEGYE FONTOS ÉRTÉKE

várható. Továbbá említeném a za- Sárváron sport- és kulturális közlaegerszegi Kerámia lakópark elsõ pontot építünk, valamint bõvítjük a
ütemének megvalósítását, amit sa- katolikus általános iskolát. Kaposját ingatlanfejlesztésként hajtottunk váron a Csiky Gergely Színházat
végre. Az új lakások nagy részét el- bõvítjük és újítjuk fel. A Dunától keadtuk, szeptemberben be is költöz- letre, Kecskeméten a Pallas Athé– A ZÁÉV-csoport mûködésérõl tek a lakók. Az elnyert projekteket né Egyetem fejlesztésében veelmondhatjuk, hogy az elmúlt évek- tekintve idén döntõ többségében a szünk részt, és Veresegyházon peben meghatározott stratégiai célok 2017-rõl áthúzódó projektmunká- dig új iskolát építünk.
mentén haladunk, vagyis kilépve a
regionális piacról, az ország szinte
teljes területén végzünk magasépítési kivitelezési munkákat – kezdte
a beszélgetést Peresztegi Imre vezérigazgató. – Ez megköveteli azt
is, hogy folyamatosan fejlesszük
erõforrásainkat, ami a különbözõ
pályázatokon elnyert projektek magas színvonalú megvalósítását is
lehetõvé teszi számunkra. Azáltal,
hogy kibõvítettük mûködési körzetünket, évek óta folyamatosan növekvõ építésszerelési árbevétellel
számolhatunk. A 2018-as esztendõt is jelentõs árbevétel-növekedéssel zárhatjuk, pénzügyi helyzeDeák Ferenc és Hédl Ádám Zoltán
tünk stabil. Jövedelmezõségünk
tervezett szintû, mely a létszám nö- kon dolgoztunk. A zalaegerszegi
– A befejezett projektjeik kövelését is lehetõvé tette. Jelenleg jármûipari tesztpálya fogadóépüle- zött is jelentõs beruházások
több mint 300 fõ dolgozik a ZÁÉV- tét valóban 21. századi építészeti vannak.
csoportnál. Egy olyan cégkultúrát megoldásokkal sikerült elkészíte– Valóban, idén több, az építéépítettünk fel, ahol a fiataloktól nünk. Folyamatban lévõ munkánk szeti megoldások tekintetében is jekezdve az idõsebb kollégákig min- a Zalaco kettes ütemû telephelyfej- lentõs projekt végéhez értünk, amedenki tudja a dolgát. Azt gondolom, lesztése az északi ipari parkban. A lyekre azt gondolom, hogy a részvea szervezeti mûködésben ez is lé- sütõipari vállalkozás új hûtõházát võk, az együttmûködõ partnerek,
nyeges szerepet játszik.
már átadtuk. Jelenleg dolgozunk a beszállítók, alvállalkozók és a ZÁÉV
– Milyen projekteket valósí- zalaegerszegi Szent Rafael Kórház munkatársai egyaránt büszkék letottak meg idén?
zöldépületének rekonstrukcióján, hetnek. Pécsett befejeztük a
– Sportberuházásaink közül amit január végére fejezünk be. Rátgéber Kosárakadémia építését,
mindenképpen kiemelném a buda- Ipari beruházásaink közül megem- Budapesten a Gül Baba türbéjének
pesti új Puskás Ferenc Stadiont, líteném az Egis gyógyszergyár felújítását, amit október elején adtak
amelynek átadása 2019 végére Körmenden épülõ új gyártóüzemét. át. A fõvárosi Testnevelési Egyetem

elsõ épületével is elkészültünk,
amely az egyetemi év kezdésére
készült el. A fertõdi Esterházy-kastély felújítását ugyancsak befejeztük, ahogy a Tetrapack új csomagolóüzemének építését Budaörsön.
– Hogyan tovább? Milyen fejlesztéseket terveznek 2019-re?
– Társaságunk mûködési terü-

ban kevesebb nagyvállat mûködik,
mint korábban. A piaci kilátásaink
ezért továbbra is jónak mondhatók.
Ugyanakkor a technológiai fejlesztéseket sem kerülhetjük meg,
melyekre 2019-ben majdnem egymilliárd forintot kívánunk költeni.
Budaörsön és Kaposváron telephelyfejlesztéseket hajtunk végre,

A Zalaco épülõ telephelyének látványterve.
lete kiterjed az egész országra.
Megbízóink között állami, pénzügyi
szervezeteket, önkormányzatokat,
ipari vállatokat, hazai és külföldi
magánbefektetõket tudhatunk, akik
projektjeik sikeres megvalósításához a ZÁÉV-et választják partnerüknek. Mindez jól illeszkedik a már
említett stratégiánkhoz, másrészt
biztatás a töretlen folytatáshoz. Az
elvégzett munkáink felsorolásából
is kitûnik, hogy piaci oldalról a lehetõségek továbbra is rendelkezésre
állnak. Tekintettel arra is, hogy a
mai magyar magasépítõ szektor-

olyan informatikai és technológiai
fejlesztésekkel, amelyek elsõsorban az épületgépészeti valamint a
monolit vasbetonszerkezet-építéshez kapcsolódnak. Zalaegerszegen, a Zrínyi úti telephelyünkre költöztetjük a villamos kapcsolószekrények gyártásával foglalkozó
Zala-Elektro Kft.-t. A megépítendõ
új csarnokba informatikai tervezési
háttérrel új gyártástechnológiát vezetünk be.
– Az erõforrások tekintetében
a humán erõforrás fejlesztését is
szem elõtt tartották?

– Az alapítástól kezdve, közel
70 éve veszünk részt a szakmunkástanulók képzésében. A zalaegerszegi és nagykanizsai oktató
tanmûhelyünkben, valamint az ország különbözõ építési helyszínein évente mintegy 70–100 fõ szakmunkástanuló gyakorlati képzését
végezzük. A pár éve létrehozott
oktató-kivitelezõ diviziónkban tanulóink a gyakorlatban végzett kivitelezõ tevékenységükkel tesznek eleget a duális szakképzés
követelményeinek. Jelenleg közel
90 szakmunkástanulónk van, akik
tanulmányi eredményeiknek megfelelõen állami, és mivel a tanított
szakmák többsége hiányszakma,
a zalaegerszegiek és a környékbeliek városi ösztöndíjhoz is juthatnak. A harmadik, a társaságunk által folyósított ösztöndíj,
melyek így együttesen havonta
50–60 ezer forintot jelentenek a
legjobbak számára.
– A hírek szerint, szakmunkástanulóik közül jó néhányan
értékes helyezéseket is elhoztak
a különbözõ országos szakmai
megmérettetésekrõl.
– Ez valóban így van. Legfrissebb sikerünk Hédl Ádám Zoltán
szakmunkástanulónk nevéhez fûzõdik – vette át a szót Kardosné
Skriba Dóra humánpolitikai vezetõ.
– Ádám 2018 tavaszán az
EUROKILLS nemzeti döntõjén elsõ helyezést ért el kõmûves szakmában, így jogosulttá vált arra,
hogy hazánkat képviselje a Szakmák Európa-bajnokságán szeptember végén Budapesten. Így
egyike lett annak a 31 magyar versenyzõnek, akik 27 szakterületen
mérték össze tudásukat. Ádám a
kõmûves szakmában az elõkelõ 7.
helyet szerezte meg, teljesítményét egy kiválósági éremmel is jutalmazták. Nagyon büszkék vagyunk rá! Külön köszönet Deák Ferenc oktatási felelõs tanmûhelyvezetõnek, aki Ádám gyakorlati felkészülését segítette.

EMLÉKEZETES ÉV UTÁN A 3B HUNGÁRIA
A JÖVÕ ÚTJÁN

 Az idei év jó értelemben véve mindenképpen emlékezetes marad a 3B Hungária Kft. részére, a társaság beírta magát Zalaegerszeg város jelenkori történetébe. Egyrészt mert meghatározó szerepe volt egy minden szempontból jelentõs beruházásnak, másrészt mert tevékenységével, az általa ott alkalmazott
technológiai megoldásokkal, újításokkal a jövõ felé vezetõ utat
mutatja. Nagy Zoltán ügyvezetõ vázolja fel, mi valósult meg elképzeléseikbõl, s merre akarnak tovább haladni.
Az új hulladékfeldolgozó Zalaegerszeg-Buslakpusztán.

A társaság forgalma ugyan
várhatóan idén is 3,6 milliárd forint körül alakul, hasonlóképpen
mint tavaly, azaz nem léptek elõre, bár megvolt a lehetõségük erre. Egyszerûen azért, mert –
Nagy Zoltán ügyvezetõ megfogalmazása szerint – a mennyiségi
növekedést feláldozták a technológiai és termékfejlesztés „oltárán”, azaz energiáik jelentõs részét e célra fordították.
Az év közepén ünnepélyesen
átadásra került Zalaegerszeg határában, Buslakpusztán az a korszerû hulladékfeldolgozó rendszer, amelyet a 3B Hungária Kft.
a Szabadics Zrt.-vel konzorciumi

együttmûködés keretében hozott
létre. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében, 506,37 millió
forintos Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar kormány támogatásával valósult
meg.
A szállítóberendezések piacán
Európában magának már komoly
hírnevet kivívó 3B Hungária Kft. a
hulladékválogatók új generációjának kialakításakor azt tûzte ki célul, hogy a lehetõ legegyszerûbb,
legkevésbé energiaigényes rendszert hozzon létre. Számos folyamatot egyszerûsítettek, kifejlesztettek négy új berendezést, melyek közül a kombinált szeparátort

Az új profilmegmunkáló csarnok.

A nemzetközi szabadalommal védett szeparátor.

nemzetközi szabadalom védi, mivel olyan technikai megoldásokat
tartalmaz, amelyek jelenleg egyedülállóak a világon.
Az elképzelések megvalósításához sikerült megnyerniük Zalaegerszeg város támogatását,
amely a jelenlegi hulladékkezelõ

telep közelében területet biztosított a projekt megvalósítására.
– A felépült 60 ezer tonna éves
kapacitású üzemben az új berendezésekkel környezetkímélõ módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentõ vegyes
gyûjtésû szilárd települési hulladékok mechanikai feldolgozása, szétválogatása – tájékoztat Nagy Zoltán. – A
fejlesztés eredménye: a városban
keletkezõ hulladék mennyisége
mintegy harmadával csökken.
A 3B Hungária azonban itt
nem kíván megállni. További fejlesztés eredményeként a már válogatott hulladék egy részét ener-

getikai illetve cementgyári hasznosítás céljára alkalmas elemekre bontanák (bio szerves anyag
és RDF, azaz másodlagos tüzelõanyag, amit a kevert települési
hulladék illetve a szelektív hulladékgyûjtés maradék hulladékának kiválogatása után nyernek), s
szeretnének felépíteni egy olyan
kiserõmûvet, amelyben a tovább
nem hasznosítható hulladékokat
dolgoznák fel és villanyáramot állítanának elõ.
– Hasonlóképpen a már megvalósult beruházáshoz, itt is kis

és kompakt méretben gondolkozunk – folytatja Nagy Zoltán. –
Célunk, hogy a város által termelt
szemétbõl ne épüljön 20 évente
egy újabb domb. Szeretnénk az
utókor számára tiszta, élhetõ környezetet hátrahagyni.
A reflektorfényben lévõ egerszegi projekt mellett a hagyomá-

nyos piaci pozícióikat sem hanyagolják el. Egy német céggel kötött
keretszerzõdés értelmében érzékelhetõ forgalomnövekedést várnak a szállítóberendezések területén, s Ukrajnából a politikai
problémák ellenére is változatlanul sok a megrendelésük. Több
érdekes megbízást is kaptak, így
például Szlovéniába a kibányászott kavics továbbítására úszó
szállítószalagot gyártottak, s jövõre Hollandiába 4 millió euró értékû szállítanak hasonló berendezéseket.
– Sokan valamiféle válságot vizionálnak, én remélem, ez nem következik
be. S a tervezett jelentõs
technológiai és termékfejlesztési tevékenységünknek köszönhetõen – 2018-ban egy csarnok és vasanyagraktár megépítésével elkezdtük profilmegmunkáló
technológiánk fejlesztését – a hulladékfeldolgozási technológiánkat
is sikerre tudjuk vinni – mondta végezetül Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft. ügyvezetõje.

„A MÚZEUMOK A MÚLTAT ÕRZIK MEG,
A HULLADÉKFELDOLGOZÓK A JÖVÕT.”
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JÖVÕRE ADÓKÁRTYÁVAL VÁLTHATÓ KI KIBÕVÜLT A KÖZÖS KERTVÁROSI ADVENT
TÁJÉKOZTATÓ A HORGÁSZENGEDÉLYRÕL

 2019-tõl bõvül az adóigazolvánnyal intézendõ ügyek köre, például már a jövõ évi horgászkártya kiváltásához is szükség van az
adóazonosító jelet igazoló okmányra. A munkavállalással, ingatlan- vagy gépjármû-adásvétellel kapcsolatos ügyintézés már most
sem lehetséges adókártya nélkül a kormányablakban, az ügyvédnél vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain.
Ma Magyarországon a hivatalos ügyek többsége csak adókártyával intézhetõ. De mi a teendõ,
ha valakinek nincs adóigazolványa, esetleg elvesztette, ellopták,
vagy éppen megváltoztak az adatai a kiállítás óta?
Ezekben az esetekben a NAV
honlapjáról letölthetõ T34-es adatlapon lehet adókártyát igényelni.
Az adatlap benyújtható elektroni-

kusan az ügyfélkapun keresztül,
vagy papíron – akár személyesen,
akár postázva – az ország bármely NAV-ügyfélszolgálatán vagy
a kormányablakokban mûködõ
NAV-ablakokban.
Ingyenesen állítja ki az adóigazolványt a NAV, ha elsõ igazolványról van szó, ha adatváltozás
miatt kérik a cserét, vagy ha ellopták az okmányt. Háromezer forint-

ba kerül a pótlás azonban, ha az
igazolvány elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült. A talált
vagy megrongálódott adókártyát el
kell juttatni a NAV-hoz.
A számos, kizárólag adókártyával intézhetõ ügy mellett idén a
horgászoknak is érdemes lesz ellenõrizni, hogy megvan-e az igazolványuk, amire szükségük van a
jövõ évi horgászkártya kiváltásához. A NAV az igényléstõl számított 15 napon belül elkészíti és
postázza az adókártyát, de szükség esetén az adóazonosító jelrõl
igazolást állít ki, ami helyettesíti az
adókártyát mindaddig, amíg azt
meg nem kapja az igénylõ.

FORRÓ TEA, FORRALT BOR, BARÁTI CSEVEJ

 A tavalyi kezdet után ismét mindenki karácsonyfáját állítottak a
Kertvárosban a Köztársaság út és a Hegyalja utca keresztezõdésénél. Az idei advent elsõ vasárnapján népes szereplõgárda éltette a karácsonyváró ünnepet.
– b. k. –
A program szervezõje Orosz
Ferencné helyi önkormányzati
képviselõ, míg a technikai lebonyolítást az Apáczai Mûvelõdési
Központ munkatársai vállalták.
Felléptek a Napsugár és a Csillagközi óvoda kicsinyei, szülõkkel, tanárokkal kiegészülve az Eötvös-iskola diákjai, akik a legnépszerûbb
karácsonyi dal, a „Csendes éj”
születésének történetét idézték
fel. Valamint közremûködött a

EGY KIS GYERTYATÖRTÉNELEM
MÁSOKNAK VILÁGÍT, MAGÁT FELEMÉSZTI

 Az adventi készülõdést segítendõ nyitott mûhelybe várták
az érdeklõdõket a Gébárti Kézmûvesek Házába. Az alkotó
munka végén, pihentetõül a
Gébárti Szabadegyetem újabb
elõadására került sor. Ez alkalommal Prokné Tirner Gyöngyi,
a ház szakmai vezetõje a gyertyatörténelembe kalauzolt.
– b. k. –
„Jobb gyertyát gyújtani, mint
szidni a sötétséget”, ez a Konfuciusztól származó idézet volt az elõadás felütése. A gyertya több ezer
éves érdekes múltját felidézõ értekezés egyébként bõvelkedett hasonló, témába vágó magvas gondolatokkal. Az eredetileg rúd alakú világítóeszköz fényének meghittsége
sokakat megérintett már.
A
gyertya
kultúrtörténete
összefügg a világítás történetével,
csak késõbb válik külön, amikor is
inkább szükség világításként, illetve ünnepi alkalmakkor lesz szerepe. Legelsõ világítóeszköz a tûz,
melybõl kiemelt gally, fahasáb lehetett a fáklya (gyantázott vagy
viaszozott farúd), elõdje. A gyertya, mint találmány, megjelenését
egyesek 5000 évesre datálják.
Vidékenként eltért az alapanyaga,
viasz, állati faggyú, illetve méhviasz (negatív ion kibocsátása

miatt nyugtató hatású), sodrott
papíruszháncsban, sodrott nyírfakéregben, nádban. A gyertyabél
sodort vagy fonott gyapotszálakból áll. Európa legrégebbi gyertyalelete Németországból került elõ, a
méhviaszból készült eszköz keletkezése a 6–7. századra tehetõ.
A gyertyát azonban nemcsak
világításra használták, hanem a
vallási szertartások, ünnepségek
nélkülözhetetlen eszköze lett. Liturgiai szerepét III. Honorius pápa
(1148–1227) rendelete határozta
meg.

A római kultúra bukása után
Európa egy ideig sötétségbe borult, csak a kolostorokban villant
fel elvétve éjjel a fény, ahol az éjszakai ájtatosságok alkalmával
idõnként a barátok körmére
égett, az ott tartott gyertya. Illetve
a fejedelmi és fõúri udvarokban
volt elterjedt a gyertya használata. A szegényebb házakban a XV.

utolsó díszek is a fára, „adventi
morzsákat”, forró teát és forralt
bort lehetett kóstolgatni, a baráti
csevejt azonban jelentõsen rövidítette az erõsen hidegre fordult idõKertvárosi Nyugdíjas Klub kórusa, járás.
illetve Berkes Dániel és tanítványai énekkel.
A megjelenteket köszöntötte
Balaicz Zoltán polgármester és a
szervezõ képviselõ assszony. A
színpadot díszítõ adventi koszorút
Molnár János, a kertvárosi templom plébánosa áldotta meg, akinek, ahogy erre utalt is, az idei az
elsõ kertvárosi adventje, lévén augusztus óta látja el itt a szolgálatot.
A mûsor után felkerültek az

századtól inkább faggyúból készült gyertyát használtak. Ekkoriban a faggyú ára kétszerese volt
a húsénak, a mészárosok ily módon próbálták a húsárakat alacsonyan tartani. Sok panasz volt
azonban a magas gyertyaárak
miatt.
„Akármilyen viaszból is a
gyertya, a láng a fõ” (Gárdonyi
Géza)
A gyertyahasználat a XIX. század elején lendült fel, az új alapanyagok, a sztearin és a paraffin
megjelenésével.
Budapesten
1868-ban nyitott meg a Flóra
Gyertyagyár. A használat azonban
a század végén erõsen csökkent,
majd szinte teljesen kiszorult az új
világítóeszközök, a petróleum, a
gáz majd a villany feltûnésével. A
XX. század második felétõl a gyertyák újra nagyobb jelentõséget
kapnak, fõleg az ünnepek hangulatának növelésében. Születéstõl
a halálig a jelesebb eseményeken
ott ég a gyertya az ember közelében. A magyar néphitben például
karácsony estéjén a család minden tagjának gyertyát kell gyújtani.
A felszálló füst a Kisdednek kedves embert mutat, míg a lefelé
szálló bûnös lelket. A gyertyaszentelés szokás a X. századtól ismert,
s ehhez kapcsolódik az egyik naptári „gyertyás ünnep”, február 2.
Míg az év vége felé mindenszentek és advent idején az emlékezés, a várakozás része a gyertyagyújtás.

A kertvárosiakat advent többi
vasárnapján is várják egy kis öszszejövetelre a mindenki karácsonyfájánál minden alkalommal
délután három órától.

CSALÁDBARÁT

 November végén adták át a
Zalaegerszegi Családbarát
Munkahely – 2017 díjat az
„Egyre nõ az esély” címû projekt keretében.

A kitüntetõ címre a város önkormányzata a Flex zalaegerszegi
gyáregységét találta méltónak. A
város a cím odaítélésével elismerését fejezi ki azon kis-, közép- valamint nagyvállalatoknak, melyek
családbarát módon mûködnek, törekszenek a munka és a családi,
illetve a magánélet összehangolását segítõ intézkedések fenntartására.
Az önkormányzat stratégiai
partnerként tekint a Flexre, mint a
legnagyobb foglalkoztatóra a városban. A vállalat elkötelezõdése
a családbarátság mellett tetten érthetõ intézkedéseik során.

Hirdetés
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 Idén tízéves az Enterprise
Europe Network. Az Európai
Unió egyetlen és egyben a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózatában a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is közremûködik. Az
ebben vállalt feladataikról, az
alapítvány finanszírozási tevékenységérõl, valamint futó projektjeikrõl Nagy András ügyvezetõ igazgatót kérdeztük.
– Hazánkban a HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség a
koordinátora
az
Enterprise
Europe Network hálózatot mûködtetõ konzorciumnak, melynek
tagja alapítványunk. Tevékenységünkhöz tartozik a nyugat-magyarországi kis- és középvállalkozások külföldi piacokra való kilépésének segítése, exportösztönzés a tagállamok, illetve a
harmadik világbeli országok között. Finanszírozási és innovációs
tanácsadás is elérhetõ nálunk. A
jubileumi évben is nagyon sok
rendezvény, üzletember-találkozó, vásár szolgálja mindezt.
Jelenleg háromfajta finanszírozási formával állunk rendelkezésre. Ezek egyike a klasszikus
mikrohitel, továbbá a tavaly bevezetett saját finanszírozású Fürge
Hitel. Ez a nagyon gyors elbírálású, kisebb összegû hiteltermék
forgóeszközre és beruházásra is
igénybe vehetõ. A zalaegerszegi
székhelyû cégeknek az önkormányzattal való együttmûködés
révén kamattámogatást is biztosítunk. Egyedüli vállalkozásfejlesztési szervezetként forgalmazzuk az országban a Széchenyi-kártya hitelkonstrukcióit,
ami a tapasztalatink
szerint
nagy népszerûségnek örvend a
vállalkozások

TÍZ ÉVE SEGÍTI A VÁLLALKOZÁSOKAT
A VILÁG LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZATA!

Nagy András ügyvezetõ
körében. Ezen hiteltermékek a
zalaegerszegi és a nagykanizsai
irodánkban is elérhetõek. A beruházási kártya a legkedveltebb,
amelyhez a magyar állam ötszázalékos kamattámogatást ad.
Alapítványunk több projektet is
megvalósít, melyek középpontjá-

ban a vállalkozások állnak. A B
Light projekt célja új, közös technológia, termék vagy hozzáadott
érték kialakítása a horvát–magyar vállalkozások között, melyhez a zalai cégek 75 százalékos
vissza nem térítendõ támogatást
kaphatnak. A következõ beadási
idõszak februárban nyílik. Ugyancsak magyar–horvát gazdaságfejlesztõ program volt az energiahatékonyságot szolgáló EN-eff
projekt, melynek keretében a közel nulla (nZEB) energiaigényû
épületek megvalósítása témakörben tanfolyamokat szervezetünk
szakemberek számára.
A REGIONET projektben az
osztrák–magyar együttmûködéseket segítjük elõ Dél-Burgenlandban és Kelet-Stájerországban, olyan üzletágakban, mint a

A fotó a 25 éves jubileumi rendezvényen készült 2017-ben.
Nagy András, Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke és
Doucha Ferenc a háromezredik mikrohitel-ügyfelet köszöntötte.

turizmus, építõipar fémipar, illetve
a helyi termék. Novemberben indult egy regionális egyetemi, hallgatói verseny, amely során innovatív ötleteket várnak arról: milyen lesz a határ menti térség
gazdasága 25 év múlva.
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktumban a Zala Megyei
Önkormányzat vezetésével már
több mint száz vállalkozással vettük fel a kapcsolatot, és nagyon
sok álláskeresõt helyzetünk el.
Örömünkre szolgál, hogy nagy az
érdeklõdés a 2021-ig tartó projekt
iránt az érintettek körében, mondta végül Nagy András.
Doucha Ferenc, a ZMVA kuratóriumának elnöke úgy vélekedett, hogy a vállalkozásfejlesztési
alapítvány jól teljesítette a 2018-as
esztendõt is. Ezt támasztja alá az
a számos nemzetközi projekt,
amely partneri együttmûködésekkel a zalai kis- és középvállalkozásokat kívánja segíteni. A hitelezési tevékenységek közül kiemelte a Széchenyi-kártya programot,
amelyben már milliárdos nagyságrendben helyeztek ki hiteleket. Felhívta a figyelmet a
Mikrohitel programra is, amit a
bankokkal ellentétben jobb feltételekkel igényelhetnek a vállalkozások.

MI A TAPASZTALAT AZ I. ÜTEMBEN ZAJLÓ
PROGRAMOKKAL KAPCSOLATBAN,
GAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN
MIT SZERET A KÖZÖNSÉG?

VÁLTOZÁSOK A HULLADÉK-

 2018-as évben az ország 25 közszolgáltatója közül a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. az észak-zalai régió 182 településén látja el a hulladékgyûjtéshez kapcsolódó közszolgáltatási
feladatait. Ez nagyjából 190 ezer lakost jelent. Célunk a 2018-as
évre vonatkozóan a szolgáltatási színvonal megtartása, valamint
fejlesztések bevezetése volt, melyek közül a legjelentõsebb az új
hulladékhasznosítási üzem felépülése a zalai megyeszékhely határában, a búslakpusztai hulladéklerakó melletti területen.
Olyan
korszerû
technológiai rendszer
kifejlesztése és prototípusa valósul meg itt,
amellyel a jövõben a
közszolgáltató szervezeteknél átalakulhatnak az eddigi hulladékkezelési módszerek.
Kiemelnénk a házhoz menõ
lakossági üveghulladék-gyûjtés
bõvítését, melynek köszönhetõen több mint 1100 háztartást sikerült bevonni ebbe a korszerû
gyûjtési rendbe.
Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a környezeti nevelésre, az
újrahasznosítás növelésére. Továbbra is teljesül a szelektív
gyûjtés minden településünkön,
ezáltal is csökkentve a lerakóra
kerülõ hulladék mennyiségét.
Együttmûködési szerzõdést kötöttünk a ZSZC Báthory István
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával, ennek köszönhetõen
sok diák ismerheti meg a hulladékok útját.
Zalaegerszeg város területén
található gyûjtõszigetek egy ré-

szén párhuzamosan megtalálható a mûanyag csomagolóanyagok gyûjtésére szolgáló sárga
színû, illetve a fém csomagolóanyagok gyûjtésére szolgáló fehér színû gyûjtõedény. A kettõ
hulladéktípus utóválogatási lehetõsége technikailag biztosított,
miközben a fémgyûjtõ konténerek telítettsége a tapasztalatok
alapján nagyságrendileg alacsonyabb szintû a mûanyaggyûjtõ
konténereknél. A fenti okból kifolyólag, a sárga színû konténereken a mûanyag és fém csomagolóanyagok együttes gyûjtését – a
családi házak sárga zsákos gyûjtéséhez hasonló módon – megengedõ, tájékoztató matricák kerültek elhelyezésre.
A lakossági szelektív gyûjtés
eredményeként az idén november végéig 374 tonna papír-, 285
tonna mûanyag, 197 tonna üveg-

és 26 tonna fémhulladék érkezett
a búslakpusztai Hulladékkezelõ
Központba.
Lomtalanítási akcióink a lakosság körében kedveltek, népszerûek. A tavaszi lomtalanítás
során Zalaegerszegen 2035 családi házas és társasházi címrõl
összesen 7654 m3 lomot szállítottunk el.
Az év során 5385 m3 zöldhulladékot gyûjtöttünk be házhoz
menõ hulladékgyûjtés keretében.
Társaságunk az évek során
megszokott módon, január elején
elkezdi a kidobott fenyõfák begyûjtését, ami szintén újrahasznosításra kerül, ezért kérjük kedves ügyfeleinket, hogy a fákat díszektõl és szaloncukorpapírtól
mentesen, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék ki.
A
Zalai
Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája a Deák tér 3/C szám alatt található.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
9.00–15.00
Kedd:
9.00–17.00
Szerda:
8.00–20.00
Csütörtök: 9.00–17.00
Péntek:
9.00–15.00
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves ügyfelünknek a szelektív gyûjtésben
való részvételt, és azt, hogy bejelentéseikkel, észrevételeikkel
segítették munkánkat!

Minden Kedves Ügyfelének kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
és stratégiai partnere, a Zala-Müllex Kft.!

 A Zalaegerszegi Városi Szabadidõsport Szövetség eredményesen pályázott az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt „Fitt, Egészséges
Nemzetért! Tárt Kapus Program” I. ütemére, melynek keretén belül elsõdlegesen a labdajátékokat ûzõknek kedveztünk.
Lehetõség van kosárlabda, röplabda kipróbálására, illetve edzésre is. Természetesen, aki a testmozgás tornateremben ûzhetõ más formáját szeretné igénybe venni,
az is látogathatja a helyszíneket.
– Mik a II. ütem elemei?
– Itt is sikeres volt a pályázatunk, ahol
más mozgásformákra helyeztük a hangsúlyt. A futást kedvelõk térítésmentesen látogathatják a Vágóhíd utcai Sportcentrum
rekortánpályáját, illetve a hûvösebb idõben
a futófolyosót is. A mûfüves kispályát is
igénybe lehet venni. Az úszást kedvelõk is
örülhetnek, szombaton délutánonként ingyen lehet igénybe venni a teljes vízfelületet. A hölgyekre külön gondoltunk, õk a
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsar-

nok kistermében szakember irányításával
nõi tornán vehetnek részt.
– Aki még szeretné igénybe venni a
sportolási lehetõségeket, hol tájékozódhat a pontos helyszínekrõl és idõpontokról?
– Több helyen is megtalálhatóak, így a
www. promomagazin.hu/tárt kapus program oldalon, a Facebookon a Zalaegerszegi Városi Szabadidõsport Szövetség oldalán tételesen felsoroltuk, hogy hol és milyen idõszakban lehet térítésmentesen
igénybe venni a különbözõ mozgási formákat nyújtó lehetõségeket. A pályázat szerint
december 31-ig tudjuk biztosítani e feltételeket, így arra biztatok minden érdeklõdõt,
bátran keresse fel a helyszíneket!

15

Sport

SZÜLINAPOS VÍVÓK SZERÉNYEN, DE EREDMÉNYESEN
50 ÉVES SPORTÁG EGERSZEGEN

 Nemrég ünnepeltek az egerszegi vívók, hogy a sportág ötven
éve honosodott meg a Zalaegerszegi Dózsa SE színeiben. A dózsás klubokat hajdanán a belügyminisztérium szponzorálta. A támogatás megszûnése után a megyeszékhelyi vívók huszonöt éve
megalakították a Zalaegerszegi Vívó Egyletet. A klub története során Egerszegen rendezett felnõtt Európa-bajnokságot és több világkupa versenyt is, s számos korosztályos válogatottat nevelt ki.
– Az egerszegi vívás ötvenéves
évfordulóját a Mindszenty-iskolában ünnepeltük meg. Felidéztük
történetünk jelentõsebb állomásait,
valamint az utánpótlás legkisebbjei
részére vívóversenyt rendeztünk –
idézte fel az ünneplés pillanatait
Darabos Géza, a ZVE elnöke. – A
délutáni ünnepség során szeretettel vártuk az elmúlt öt évtized során
a klubhoz valamilyen formában kötõdõ egykori sportolókat, vezetõket, támogatókat. Vetítéssel, mûsorral is felidéztük az elmúlt öt évtizedet, s egy ünnepi kiadvány bemutatójára is sor került.
– Ön milyen módon kapcsolódott az egerszegi víváshoz?
– Általában az a jellemzõ, hogy
valaki fiatalon vívott, majd az aktív
versenyzés után felnõttként viszszatér az egyesületéhez valamilyen pozíciót vállalva. Én nem ebbe a kategóriába tartozom. A fiam
vív a klubnál, mintegy tíz éve
kezdte el, így kerültem kapcsolatba a vívással. Õ most már egyetemre készül, a vívás kezd háttérbe szorulni nála.

– A Zalaegerszegi Vívó Egyletnél továbbra is a tõr szakág
dominál?
– Edzõink csak a tõrt oktatják a
gyerekeknek. Tervezzük, ha meglesz az új vívóterem, akkor a párbajtõrt is újra elkezdjük.
– A lehetõségekbõl adódóan
továbbra is az utánpótlás-nevelés a cél a ZVE-nél?
– Csak ezt tudjuk felvállalni, a

gyerekek 18–19 éves korukig vannak itt. A vívóink nagy része továbbtanul. Arra is akad példa,
hogy tanulmányaik befejezése
után visszatérnek, és ha nem is
versenyszerûen, de bekapcsolódnak a veteránvívásba. Ennek ellenére nem adjuk fel, idõvel a fel-

nõttvívásban is szeretnénk ott lenni az élvonalban.
– A klubjuk költségvetése
mibõl áll össze?
– Négy forrásból biztosítjuk a
mûködést: a tagdíjbevételek mellett az önkormányzattól, az országos szövetségtõl és kisebb
szponzoroktól – amelyek körét
szeretnénk bõvíteni – érkezik támogatás.

GERGYE ÁKOS A KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTTBAN
SIKERES SZEREPLÉS NOVI SADON

 Szerbiában, Novi Sadon rendezték meg idén nyolc közép-európai ország válogatott versenyzõinek részvétével a közismert nevén nyolc nemzet versenyt. Gergye Ákos, az EuropTec ZÚK versenyzõje is tagja volt a magyar korosztályos csapatnak, s jó
eredményeivel hozzájárult a nemzeti válogatott jó szerepléséhez.
Már az elsõ versenynapon, a
4x100 méteres vegyes váltó kezdõ
tagjaként kiválóan úszott, s nagy
mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a magyar válogatott csapata
rajt-cél gyõzelmet aratva az elsõ
helyet szerezte meg. Ezen a napon újból rajthoz állva a 200 méteres hátúszásban további éremmel és pontokkal gazdagította a

csapatot, hiszen az elõkelõ 2. helyen csapott célba.
A továbbiakban még 100 méteres hátúszásban rajtolt az
EuropTec-ZÚK versenyzõje, ahol
ismét jó teljesítménnyel 0:59,76-os
idõvel a 3. helyet szerezte meg
(míg elsõ helyen Kós Hubert –
szintén a magyar válogatott tagja
ért célba).

PAPP PÉTER KETTÕS SZEREPBEN

 A ZTE súlyemelõklubban – akárcsak az elmúlt években – idén
is eredményes munka folyt. Az egyesületben az utánpótlás korosztály képviselõi, valamint a veterán súlyemelõk értek el szép
sikereket, de egy-két felnõttérem is összejött. A klubnál kiemelkedik Papp Péter tevékenysége, aki edzõként oktatja a fiatalokat,
mellette versenyzõként is jó eredményeket ér el.
– Jó évet zártunk – fogalmazott
tömören Papp Péter. – Kialakulóban van egy stabil csapat, amelyre lehet alapozni.
– Konkrétan mely eredményekre büszkék?
– Az ifjúsági országos bajnokságon volt egy bronzérmünk. Felnõtteknél két bronzot szereztünk
az ob-n. Mellette jól szerepeltünk a
hazai és nemzetközi Masters-versenyeken, ahol szintén érmeket
szereztünk. Az Alpok–Adria Kupa
csapatversenyen is jól teljesítettünk.
– Nevesítve a sikereket, kik
öregbítették leginkább a klub
hírnevét?
– Kámán Dorottya, Rácz Gergely, Rácz Dániel, Varga Kristóf és
dr. Muhoray Árpád.
– Tervezték, hogy bõvítik a
szakosztály létszámát. Sikerült?
– Mintegy tizenöten ûzik a klubban a súlyemelést. Elégedett va-

gyok a létszámmal. Jóval több fiatallal nem is tudnánk foglalkozni, a
tárgyi és a létesítményhelyzetbõl
adódóan.
– Szerényen elhallgatja eredményeit. A masterskorba érve
indul még a magyar felnõttbaj-

nokságon is, ahol idén is érmet
szerzett. Ezek szerint jól bírja?
– Nem panaszkodom, amit az
idei évben magamtól elvártam, teljesítettem. Még mindig jó eredményeket érek el az ob-ken, ennek
örülök, de rámutat a sportág helyzetére is Magyarországon. Boldog
lennék, ha jönnének a fiatalok és
leszorítanának a dobogóról.
– Évek óta szerény a ZTE SK
költségvetése. Sikerült a tervezett versenyekre eljutni?
– Beosztjuk a forintokat, a fõ
versenyeken – ob-ken, az Alpok–Adria Kupán – ott vagyunk.
Kisebb minõsítõ versenyekre jóformán csak Szombathelyre járunk. Harmadik éve sikeresen rendezzük meg az országos szövetség által támogatott súlyemelõtáborunkat is.
– Milyen elképzelésekkel
vágnak neki az új évnek?
– A fiataloknál a Rácz testvérektõl várok további elõrelépést. A
nõknél Kámán Dorottyától remélek
komolyabb eredményeket, de bizakodom még több tehetséges
versenyzõnk jó szereplésében.
Továbbra is eredményes lehet a
klubnál a masters szakág.

A TÁJFUTÓK IS BEFEJEZTÉK
ÉREMESÕ A TRANSMODULS KUPÁN
 Csípõs, hideg, de napsütéses idõben, a négy futamos Transmoduls Kupa országos rangsorversennyel zárták az idei esztendõt a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói.
A szelestei arborétumban közép- és rövidtávon, míg Sárvár
belvárosában két rövidtávú futamon 150 induló küzdött az összetett sikerért. Az egerszegi klub
tagjai jól szerepeltek, hiszen hat
kategória gyõzelem mellett további 12 dobogós helyezést értek el.
Trió Egerszeg ZTC dobogós
eredményei. F12C : 1. Nagy Levente, 3. Kerkai Áron. F15-18C: 1.
Nagy Bálint, 2. Sümegi Géza, 3.
Melczer Olivér. F18B: 1. Fekete
Sámuel. F45A: 3. Fehér Ferenc.
F70A: 1. Vajda László, 3. Horváth
Zoltán. FN10D: 1. Véber Dominik,

2. Antal Katalin. N14B: 1. Antal
Sára, 2. Tõke Fruzsina, 3. Török
Anna. N21A: 2. Sárecz Éva, 3.
Dely Virág.

A képen a verseny ZTC-s dobogósai.

MALTSI SOKAT SEGÍTHET SABJÁN CSENGE HÁROM ÉRME SZEZONZÁRÁS VEGYES RÖPLABDÁBAN

 Nemrég a nemzetközi porondon jól ismert játékost igazolt a
ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapata. Evanthia Maltsi eredményeit
hosszú idõn keresztül lehetne sorolni. Már eltelt egy kis idõ a játékos ideigazolása óta. A ZTE vezetõedzõjétõl, Gáspár Dávidtól
arról érdeklõdtünk, mennyire lett más a csapat, mit jelent számukra a kiváló görög játékos érkezése.
– Amikor kapcsolatba kerültünk vele, azt mondtam a klub irányítóinak, hogy örülnék, ha hozzánk jönne, de ennek mennyi az
esélye – kezdte Gáspár Dávid. –
Sok beszélgetés, telefonhívás
elõzte meg szerzõdtetését. Végül
eljutottunk oda, hogy ajánlatot tehettünk neki. A játékos számára
szimpatikusak voltunk, jókat hallott rólunk. Tájékozódott, s úgy
döntött, kipróbálja a magyar bajnokságot. A kora ellenére motivált, profi felfogású játékos. Nagyon sokat fog segíteni a csapatunknak.
– Miután köztudottan jól dobó játékos, fõleg a támadásokban tud segíteni a csapatnak?
– Alapvetõen támadó játékos,
de a védekezésbõl is kiveszi a részét. Nála oda kell figyelnem a pihentetésére, hogy miként osztom
el játékperceit. Alapvetõen az a
célunk, hogy játékának köszönhetõen több pontot tudjunk szerezni
a távoli dobásokból is.

– Mennyire illeszkedett be a
ZTE-be?
– Nincsenek sztárallürjei, abszolút szerény. A játékával bizonyítja, hogy nagyon jó a kosárlabdában. Korai még beszélni arról,
hogy a többiek elfogadták, az elsõ
jelek alapján azt mondom, igen.
Intelligens játékosról van szó, egyre jobban megismeri a ZTE játékát.
– Érkezésével változik-e a
csapat bajnoki célkitûzése?
– A realitása megvan annak,
hogy az alapszakasz végén bekerüljünk az elsõ négybe, amit óriási bravúrnak tartanék. A Sopron
kiemelkedik a mezõnybõl. A
Szekszárd, a DVTK, a PEAC, a
Gyõr és mi leszünk harcban a
többi jó pozícióért. A négybe kerüléshez a papírforma-mérkõzéseken nem hibázhatunk, de még
szükség lesz hozzá bravúrokra is.
Az elvárás a négybe kerülésre
nem reális, de az esély megvan
rá.

 Budapesten rendezték
meg az utánpótlás korosztály országos tekebajnokságát.

A serdülõk mezõnyében
nagyszerû zalai siker született, Sabján Csenge, a
ZTE ZÁÉV sportolója nagyszerûen versenyzett, három
éremmel tért haza. Egyéniben 516 fával harmadik
helyen zárt, sprintben aranyérmet szerzett. Összetett
egyéniben 705 fával szintén
a legfényesebb medál került
a tehetséges tekézõ nyakába.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
SKC Victoria Bamberg (német)–ZTK FMVas 5:3 (3805-3619)
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb nyolc közé jutásért.
Második találkozó, Bamberg. A ZTK FMVas csapata jutott tovább.
ELTE BEAC Újbuda–ZTE NKK
58-81 (13-23, 14-27, 12-14, 19-17)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.
ZTE FC–BFC Siófok 6-1 (3-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE RK–Felsõvárosi Fésûs RAF 1:3 (-12, 21, -18, -20)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.

 A zalaegerszegi vegyes röplabdások az elmúlt idõszakban két
tornán is részt vettek.
Októberben immár 24. alkalommal, egyedüli külföldi csapatként a
hagyományos NORDOST vegyes
tornán szerepeltek Nürnbergben. A
torna mellett a házigazdák egy jól
sikerült szabadidõs programot is
szerveztek az egerszegieknek. A
képen a tornán járt zalaiak
(Dabrónaki-Fölnagy Eszter, Kovács
Tímea, Molnárné Czigány Judit,
Gerencsér Péter, Mihálka István,
Mihálka Sándor, Pais László, Tóth
Attila) láthatók a vendéglátóikkal.
Zalaegerszegen, az Ostoros-

csarnokban került megrendezésre
a nyolccsapatos vegyes torna. A
torna végeredménye, amelyen
vendégsiker született:
1. Krumplik (Kaposvár), 2.
Szedett-Vedett (Zalaegerszeg), 3.
Retro (Zalaegerszeg), 4. Kölcseygimnázium (Zalaegerszeg), 5. Vajda Veterán (Keszthely), 6. VSZK
(Keszthely), 7. Gergõ Bandája
(Zalaegerszeg), 8. Vajda Junior
(Keszthely).
A tornával befejezõdött az idei
a vegyes röplabdaszezon.
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