
– V. Zs. –

A projekt teljes értéke 5,4 mil-
liárd forint, ennek jelentõs hánya-
dát, 3,9 milliárd forintot tesznek ki
az építési munkálatok, melynek
központi eleme egy új kardiológiai
és szívsebészeti centrum kialakí-
tása. A korábban szétszórtan el-
helyezkedõ részlegeket közös
helyszínre, egy 21. századi épü-
letbe integrálják, és ennek megfe-
lelõ feltételek között mûködhetnek
a kórház szívsebészeti, kardioló-
giai, szemészeti, onkológiai és tü-
dõgyógyászati osztályai.  Az inf-
rastruktúra-fejlesztés részét képe-
zi a központi diagnosztikai eszkö-
zök korszerûsítése és bõvítése.
Dr. Csidei Irén beszélt arról is,
hogy Zala megyén kívül regioná-
lis, sõt azon túli feladatokat is el-

látnak, a szívsebészet és a kar-
diológia mintegy 900 ember ellá-
tását biztosítja.

A beruházás várhatóan 2015.
augusztus 31-ig tart. Az építkezés
a kórház közepén folyik majd,
ezért például megszûnik a gyalo-
gosátjárás a kórház udvarán ke-

resztül a fõbejárat, a Zrínyi utca és
a Zárda utca között. A parkolók
használata is változik a kórház
környékén.

A rendelõintézet elõtti parkoló-
helyeken tilos lesz a várakozás, a
Csány László tér felöli (fõbejárat
elõtti) parkoló fizetõs funkciója pe-
dig megszûnik. A Zrínyi és Zárda
utcai kapunál mozgásában korlá-
tozott személy számára kiállított
érvényes igazolvánnyal sem lehet
behajtani.
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25 éves a városi újság

Gyutai Csaba polgármester a
Kossuth téren tartott sajtótájékoz-
tatón elmondta, 2011-ben kezdték
kihelyezni az utcatáblákat, melyek
közül mostanra több elkopott, el-
használódott. Úgy döntöttek, pót-
lásukról gondoskodni kell, így
megbíztak egy helyi céget, mely
megtervezte az új arculatot. A ko-
rábbiakhoz képest jelentõs válto-
zás, hogy az új dízájn megkülön-
bözteti a szolgáltató intézménye-
ket, például a postát fehér alapon
fekete betûvel, míg az orvosi ren-

delõt lila alapon fehér betûvel és
egészségügyre utaló logókkal jelö-
li. Az utcaneveknél megtartották a
régi arculatot, azonban minden
megújított információs tábla legfel-
sõ „sorába” kék alapon a város cí-
merét ábrázoló Zalaegerszeg fel-
iratú táblát helyeztek el. 

A beruházásra 5,6 millió forintot
fordítottak. A táblák cseréjét idén
folytatják a peremkerületeken és a
turisztikai létesítmények elõtt. A
városnak fontos a közterületek
rendezettsége, amit jelez az is,

hogy minden kihelyezendõ tábla
településképi véleményezési eljá-
ráson esik át.

– A feladatra megbízható vállal-
kozást találtunk, ezért nem fordul-
hat elõ, hogy a táblák megfakulnak
a naptól, vagy ha megrongálják,
nem tudjuk pótolni – jelezte a pol-
gármester. 

Cseke Tibor, a városüzemelte-
tési osztály vezetõje azzal egészí-
tette ki az elhangzottakat, hogy
szépen illeszkednek az utcaképbe
az új információs táblák, melyek
segítségével könnyebben eliga-
zodnak a városlakók valamint a
városba látogatók.

ÚJ INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
SEGÍTIK A KÖNNYEBB ELIGAZODÁST

A város címerével új, Zalaegerszeg feliratú táblákat helyeztek
el az utcaneveket tartalmazó információs táblákra a belvárosban.

8900 Zalaegerszeg,

Iskola köz 6–8.

Jelentkezni a -as
és a -es
telefonszámon lehet.

 
 

70/984-0058
92/346-279

INDUL AZ ÉPÍTKEZÉS A KÓRHÁZ KÖZEPÉN
VÁLTOZIK A FORGALMI REND, A GYALOGOSKÖZLEKEDÉS
A zalaegerszegi megyei kórház életében évtizedek óta a legna-

gyobb beruházás megvalósítására kerül sor az Új Széchenyi Terv
keretében. A részletekrõl dr. Csidei Irén, az intézmény fõigazgató-
ja sajtótájékoztatón számolt be.
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Tíz, huszonkettõ, huszonöt
méter közötti mélységû résfala-
kat is megépítenek majd az
évekkel ezelõtt bezárt
búslakpusztai hulladéklerakó-
nál, hogy a szennyezõdés kifo-
lyását megakadályozzák. A kár-
mentesítést közel 760 millió fo-
rintos KEOP-támogatásból va-
lósítja meg Zalaegerszeg ön-
kormányzata.

– AL –

Gyutai Csaba polgármester a
sajtótájékoztatón felidézte, a ki-
lencvenes évek elején épített hul-
ladéklerakóban a kivitelezõ sem-
milyen szigetelést nem végzett,
nem oldotta meg a csurgalékvíz-
elvezetést sem, ami miatt környe-
zetszennyezés keletkezett. A 400
ezer köbméternyi tömörített lakos-
sági és ipari hulladékból közel 30-
féle mérgezõ anyag juthat az ivó-
vízkészletbe. A már nem létezõ
cég által okozott kárt állítják helyre
most az elnyert uniós forrásból. A
pályázat, ahogy az elõkészítõ sza-
kaszé is, százszázalékos támoga-
tottságú, vagyis az önkormányzat
részérõl nem igényel önerõt. A ki-
vitelezésre közbeszerzési eljárást
hirdettek, a nyertes ajánlattevõ a
négy vállalatot tömörítõ BSZAG
konzorcium, melynek feladata
igencsak speciális. 

Kovács Tamás, a konzorcium
elnöke hozzáfûzte, valóban nem
mindennapos feladatot oldanak

meg. A hulladékdepóban ugyanis
nem lehet a hatalmas mennyiségû
szennyezett talajt kiemelni és úgy
ártalmatlanítani. Ehelyett egy nem
túl gyakori technológiát fognak al-
kalmazni a semlegesítésre, mely-
nek lényege, hogy a megépítendõ
tíz, huszonkettõ, huszonöt méter
közötti mély résfalakba 1,4 méter
széles aknákat engednek le. Ebbe
kavics cölöpsorokat és olyan spe-
ciális tölteteket tesznek, melyek
megszûrik a hulladéklerakó felõl
érkezõ szennyezett vizeket. Ez a
permeábilis gát tehát úgy viselke-
dik, hogy a tisztított vizet átengedi,
a szennyezõ anyagokat pedig
visszatartja.

A kivitelezéssel 2015. május

végére készülnek el, amikoris
megindul a próbaüzem.

MEGSZÛNIK A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
KÁRMENTESÍTIK A BÚSLAKPUSZTAI BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓT

Az ezred a galíciai hadszínté-
ren puszta karddal és lovakkal
ment neki az orosz géppuska-
fészkeknek, ami elõrevetítette
borzalmas veszteségeiket –
idézte a korabeli krónikást ün-
nepi beszédében Gondos Fe-
renc nyugállományú ezredes, a
Zalaegerszegi Honvédklub tisz-
teletbeli elnöke a Hõsök napja
alkalmából tartott megemléke-
zésen. 

A zalaegerszegi magyar királyi
6. honvéd huszárezred ezeregy-
száz fõs csapata 1914 augusztu-
sában indult a frontra, ahol súlyos
veszteséget szenvedtek. Ennek
és a késõbbi hõsies tetteknek állít
emléket az Október 6. téren álló,
közadakozásból létesült turulma-
daras emlékmû, rajta az elesettek
névsorával. 

Gondos Ferenc történelmi
visszatekintésében az elsõ világ-
háború zalai hõsei közül megem-
lítette Czákler Istvánt, akit ki-
emelkedõ helytállásáért többek
között az Ezüst Vitézségi Érem

második osztályá-
val tüntették ki.
Mint fogalmazott,
kegyelettel emlé-
kezhetünk a máso-
dik világháború
hõseire is, akik a
korábbi hatalom
által sugallt leki-
csinylõ vélemény
ellenére az utolsó
töltényig kitartottak
állásaikban. Ennek
zalai vonatkozású
bizonyítéka a
Závodszky István
által vezetett Ma-
gyar Királyi Gya-
logezred III. zász-
lóaljának példás
helytállása –
fogalmazott. Az
ünnepi beszédet
követõen Szántai Lajosné kincs-
tárnok és Ferge László háznagy
megkoszorúzta  az elsõ világhá-
ború hõsi hallottainak emlékmû-
vét. A második világháború áldo-
zatai tiszteletére többek között

koszorút helyezett el Gyutai Csa-
ba polgármester, Balaicz Zoltán
alpolgármester, Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, valamint
Rigó Csaba kormánymegbízott.

AZ UTOLSÓ TÖLTÉNYIG
ELESETT MAGYAR KATONÁKRA EMLÉKEZTEK

– pet –

A közönséget elõször Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõ köszön-
tötte. Mint mondta: a Kossuth- és Pro
Urbe-díjjal is kitüntetett rendezõre, a
színház alapítójára azért is fontos
emlékezni, mert élen járt abban,
hogy hogyan lehet a különbözõ kor-
osztályokat a színházba csábítani.
Beavató színházi elõadásaival pedig
különösen nagy gondot fordított a
fiatalok színházi nevelésére. Szerin-
te egy színházból az lesz, amit mi
„csinálunk” belõle, és a tehetségen
múlik, hogy lehet-e elég pénzt sze-
rezni színvonalas produkciókra.

Balaicz Zoltán alpolgármester
Ruszt munkásságára és a szín-
ház létrejöttének körülményeire
utalva elmondta: a ’70-es években
egy pezsgõ szellemi élet bontako-
zott ki a városban, zenekarok,

mûvészeti együttesek alakultak.
Ebben a közegben fogalmazódott
meg a gondolat a ’80-as évek ele-
jén, hogy jöjjön létre egy állandó
színi társulat is. A megyei tanács
pedig jól döntött, amikor Ruszt Jó-
zsefet választotta vezetõnek.

Besenczi Árpád, a színház jelen-
legi igazgatója azt mesélte, elõször
katonaként járt a Hevesi Sándor
Színházban, és akkor még eszébe
sem jutott, hogy egyszer ennek az
intézménynek a vezetõje lesz. A
nagy elõdre nemcsak a téravatással
emlékeznek, hiszen 2012 õszén
már létrejött egy Ruszt József állan-
dó kiállítás a nézõtéri galériában, és
felavatták a rendezõ mellszobrát is.
Most, az utcanévtábla kihelyezésé-
vel válik teljessé a jubileumi évfordu-
ló, és alapító emlékének, szellemi-
ségének megõrzése.

A társulat részérõl Farkas Ignác

színmûvész idézte fel Ruszt alakját
és munkásságát, annál is inkább,
mert õ még dolgozott együtt a ren-
dezõvel. A ’80-as évekre emlékezve
elmondta: az akkori színészek prob-
lémái is nagyjából azok voltak, mint
napjainkban. A frissen végzettek
azon töprengtek, hogy hova to-
vább? Hová érdemes szerzõdni, hol
válhatnak még jobb színésszé. Mert
próbák, szenvedések, éjszakázá-
sok, ivászatok, összeveszések és
kibékülések, sikerek és kudarcok
kellenek ahhoz, hogy valakibõl
nagybetûs színész váljon; hogy jó
színésszé legyen valaki. Hogy ez a
folyamat hol és kinek a kezei alatt
történik, az nagyon nem mindegy.
Aki Rusztot választotta, jól döntött!
Ruszt József már életében is foga-
lom volt: õ volt a kegyetlen színház
apostola, az örök újrakezdõ, „A
RUSZT” – fogalmazott a színmû-
vész.

A színházalapító névtábláját Vigh
László, Balaicz Zoltán, Besenczi Ár-
pád és Farkas Ignác leplezték le,
mely ezentúl az épület bejárata mel-
letti falon hirdeti a 2005-ben elhunyt
rendezõ szellemiségét.

RUSZT TÉR A SZÍNHÁZ ELÕTT
LELEPLEZTÉK A SZÍNHÁZALAPÍTÓ NÉVTÁBLÁJÁT

Fotó: –pP –

Hivatalosan is felavatásra került a Ruszt József tér. A Hevesi
Sándor Színház elõtti tér átnevezését a színház 30. születésnapja
alkalmából kezdeményezte Kocsis Gyula (EZE) városházi képvi-
selõ, még 2012-ban. A táblaavatásra és az átadóünnepségre –
melyre az elmúlt héten került sor – a társulat tagja és az önkor-
mányzat képviselõi is összegyûltek.

LOVASTÁBOR HOTTÓN!!
Kedves szülõk és gyerekek!

A „Zabolázó Hottói Lovasudvar” lovas-
tábort indít az alábbi három idõpontban:

2014 június 16–20., augusztus 4–8.
és augusztus 11–14. között.

Táborainkba szeretettel várunk minden
gyermeket, aki eltöltene egy kellemes hetet
természetközelben, szelíd állataink között.
Bõvebb felvilágosítás honlapunkon vagy
e-mailban.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
• Tel.: 30/208-4445
• E-mail:

hottofout40@gmail.com
• http://lovasiskola-

hotto.gportal.hu
• http://www.facebook.com/lovasudvar.

zabolazohottoi?ref=ts



Újabb elemekkel gazdagodott
az Ady-iskola folyosóin látható
Alfons Mucha-sorozat. Az intéz-
mény mûvészeti gimnáziuma
már évek óta készít nagyméretû
táblakép-átiratokat, amiket
Mucha mûvészete ihlet. Az elõ-
zõ három tanévben három
nagyméretû pannót készítettek
a diákok Tánczos György mû-
vésztanár szakmai irányításá-
val. Most, Portréátírások cím-
mel öt újabb kép került ki; ezút-
tal a gimnázium elsõ blokkjá-
nak második emeleti falaira.

– pet –

A képeket Balaicz Zoltán alpol-
gármester, az iskola egykori tanu-
lója avatta fel. Mint mondta: a
mostani képek ismét nagyon jól si-
kerültek, az öt lány (Hári Zsófia,
Juhász Vanessza, Paizs Virág,
Tóth Kinga, Zsiga Laura) színvo-
nalas munkát végzett. A feladat
természetesen nem csak az volt,
hogy lemásolják a mester szín- és
formavilágát, hanem hogy maguk-
ból is belefessenek valamit a port-
rékba. A mûvészeti oktatásnak
ugyanis az az egyik célja, hogy
diákok a saját maguk világát, stílu-
sát is fel tudják tárni a tanulás so-
rán.

Az alkotók részérõl Paizs Virág,
a mûvészeti gimnázium tanulója
elmondta: az elõzõ pannót is õk
készítették, de idén kicsit más volt
a feladat, és mások voltak a mére-
tek is. A portréknál ugyanis most
nekik kellett elkapni az arcvonáso-
kat: át kellett adni saját magukat a
képnek. A lányok a saját arcukat
festették bele a szecessziós han-
gulatú faliképekbe.

Az Ady-iskola az elmúlt héten
bõvelkedett eseményekben. A táb-

laképek leleplezésén túl Tánczos
György képzõmûvész körének
(Balatoni József, Balogh Imre,
Kissné Gerbely Júlia, dr. Nagy
Edit, Nagyné Fitos Ilona, Zalat-
nainé Lukácsffy Zsuzsa) munkái-
ból is tárlat nyílt az aulában. A kiál-
lítást Frimmel Gyula grafikus nyi-
totta meg.

A mûvészetoktatás napja alkal-
mából pedig május 27-én a Heve-
si Sándor Színházban léptek fel az
iskola tanulói.

Hagyományos faipari vizsga-
remek-kiállítás nyílt a Deák-
szakközépiskola tornatermében.
A három napig tartó bemutatón
25 technikus és szakmunkás
diák alkotásai láthatók. A vizs-
gafeladatokkal kapcsolatban, a
szokásoknak megfelelõen, sza-
vazat formájában a laikus és
szakmai közönség véleményére
is kíváncsiak a szervezõk.

– B. K. –

A megnyitón Balaicz Zoltán al-
polgármester köszöntötte a részt-
vevõket. 

– Zala megyében jelentõs az er-
dõgazdálkodás és az ehhez kapcso-
lódó, fával foglalkozó ipar. Az or-
szágban egykor három helyen indult
faipari képzés, köztük az egyik Zala-
egerszegen, a Deák-iskolában, mely
azóta is tartja magát a szakképzés-
ben. Mindez köszönhetõ a mérnök-
tanárok felkészültségének, illetve az
erõs kapcsolatoknak a felsõoktatás-
sal. Amint itt is látható, a végzett diá-
kok jó szakemberek. A kiállított tár-
gyakból mindannyian tudnánk bútort
választani, a mûvészeti vagy a hasz-
nálati értéke alapján – mondta
Balaicz Zoltán, majd õ is részt vett a
titkos szavazásban, melynek öt
gyõztesét ajándékban részesítik.

A kiállított daraboknak nemcsak
az elkészítése, hanem a megterve-
zése is a tanulók feladata volt. Az
idén a legtöbb bútor ágy, de akad-
nak szépen megmunkált dohány-
zóasztalok, bárpultok, illetve intar-
ziaminta-ízelítõ is. Talán a legérde-
kesebb munka egy hordozható or-
gona, mely szinte mindenkit meg-
állásra, rácsodálkozásra késztet. 

Újdonságként az idén elsõ al-
kalommal régi mesterek asztalos
szerszámkészletébõl is bemutat-
nak egy vitrinre valót Bucsics
György bútorgyári munkatárs fel-
ajánlásának köszönhetõen. 

3Aktuális

– B. K. –

Gedeon Tamás pedagógus
vezeti a Landorhegyi-iskola fo-
tószakkörét, mely évek óta je-
lentõs sikereket könyvel el töb-
bek között az Országos Diákfo-
tó Pályázatokon. Tavaly hete-
dik helyezést értek el. Ezen
múlt évi kollekcióból készült
válogatás vándorkiállítás for-
májában jár körbe az ország-
ban, s érkezett május végén az
iskola galériájába. Köztük a
helybeli diákok munkái is látha-
tók. A három téma, melyben fo-
tókat vártak, önmagában is há-
lás volt. A „Téli ünnepek”, a
„Játék, mosoly, jókedv, neve-

tés” és a „Tavasz” sok szépség
és vidámság megörökítésére
adott módot, s ezt jól ki is hasz-
nálták a diákok. A landor-
hegyisek közül Salamon Erik,
Bagonyai Bende, Bõke Nor-
man és Dienes Tifani képei ke-
rültek be az országos válo-
gatásba. Az utóbbi két tanuló
egyéni kategóriában negyedik
és hetedik helyezést ért el,
több száz társuk alkotásait ma-
guk mögött hagyva. 

Szintén Bõke Norman és
Dienes Tifani kedvenc felvételei-
bõl látható kiállítás a József Atti-
la Tagkönyvtár gyerekrészlegé-
ben, a „Megmutatom magam”
sorozat részeként, június 10-ig.

FÓKUSZBAN A DIÁKFOTÓSOK
A hónap folyamán két kiállítás is diákfotósok munkáit tárja

a közönség elé. A Landorhegyi-iskolába érkezett és az év vé-
géig tekinthetõ meg az Országos Diákfotó Vándorkiállítás, a
tavalyi pályázat legjobb képeivel. Köztük néhány helybeli ta-
nuló felvétele is beválogatásra, díjazásra került. Illetve az isko-
lai fotószakkör két tagjának önálló tárlata látható a József Atti-
la Tagkönyvtárban.

Vegye igénybe a Zala Megyei Békéltetõ Testület 
DÍJMENTES ELJÁRÁSÁT!

Ne bosszankodjon tovább, ha a megvásárolt termék vagy igénybe vett 
szolgáltatás minõségével nem elégedett, és jogosnak vélt panaszát

az üzletben vagy a szolgáltatónál elutasították! 

FOGYASZTÓI JOGVITÁK GYORS, 
INGYENES ÉS SZAKSZERÛ ELBÍRÁLÁSA

A ZALA MEGYEI BÉKÉLTETÕ TESTÜLETNÉL

Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás hétfõn és pénteken délelõtt 
9.00–11.00 óráig a 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24. 

(Kamarák Háza) földszinti irodában. 
Telefon: 92/550-513 • e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

www.zmkik.hu

Védett kerek
 Brio-lámpák

már 3.990 Ft-tól

CARIVA szerelvény
már 1.490 Ft-tól

VALENA szerelvény
már 590 Ft-tól

már 3.500 Ft-tól

FAIPAROSOK BEMUTATÓJA

VIHARKÁROK
150 FA DÕLT KI
A viharos idõjárás május

közepén mintegy 23 millió
forintos kárt okozott Zala-
egerszegen. Összesen 150
fa dõlt ki és okozott problé-
mát, közülük 67 darab köz-
területen – tájékoztatta a
sajtó képviselõit Gyutai
Csaba polgármester a vá-
rosháza ellõtt a viharban
derékba tört vadgesztenyefa
csonkjánál.

A polgármester elmondta:
három önkormányzati cég kö-
zel kétszáz dolgozója mûkö-
dött közre a letört ágak össze-
gyûjtésében, feldarabolásában
és elszállításában. Személyi
sérülés szerencsére nem tör-
tént, az anyagi kár viszont je-
lentõs. A szél többek között
megbontotta a bazitai tévéto-
rony burkolatát, a Gasparich
utcai idõsek otthona és az
Öveges-iskola tetõborítását és
több mezõgazdasági út is jár-
hatatlanná vált a viharos idõjá-
rás miatt. A több mint 20 millió
forintos kár rendezésére a vá-
ros a belügyminisztériumi vis
maior keretbõl támogatást fog
kérni.

Gyutai Csaba hozzátette:
felül kell vizsgálni a város faál-
lományát, fõként a lakótelepe-
ken, mert a negyven-ötven év-
vel ezelõtt ültetett, többségé-
ben tájidegen fákat tépázta
meg leginkább a vihar.

MUCHA-IHLETTE PORTRÉK AZ ADYBAN
A MÛVÉSZETOKTATÁS NAPJÁT IS MEGÜNNEPELTÉK

A megemlékezésen emlékezõ-
beszédet mondott Siklósi Vilmos,
a helyi hitközség elnöke, aki utalt
arra, hogy az elmúlt percekben
meggyújtott gyertyák hatmillió
hatszázezer zsidó áldozatért ég-
nek, köztük zalai, zalaegerszegi
elhurcoltakért. Szólt a holokauszt

emlékév céljáról, helyi rendezvé-
nyeirõl. Egyre kevesebb a túlélõ,
akik emlékeznek a fájdalmas ese-
ményekre. Soha többé nem en-
gedhetõ meg, hogy elvegyék,
megnyomorítsák, üldözzék má-
sok életét, mondta.  Heisler And-
rás, a MAZSIHISZ elnöke is az

„elmondhatatlan tragédiáról”, a
zsidó emberek üldöztetésérõl
szólt, melyet soha nem szabad
elfelejteni.  

A megemlékezést követõen
Gyutai Csaba polgármester Kaján
Imre, a Göcseji Múzeum igazga-
tójával együtt felavatta a zsidó
emlékhelyet. Mint fogalmazott, a
zsidó hitközség és a Béke-
Shalom Baráti Társaság munká-
jának köszönhetõen ma újra van
zsidó élet Zalaegerszegen. Hoz-
zátette: csak egymás kölcsönös
megbecsülése vezethet a békés
együttéléshez.

MEGEMLÉKEZTEK
Gyászmegemlékezést tartottak, majd zsidó emlékhelyet (állandó

kiállítást) avattak a holokauszt 70. évfordulója alkalmából az egykori
zsinagógában, a jelenlegi városi hangverseny- és kiállítóteremben. 

Fotó: –pP –

Újonnan szigetelt kertvárosi 56 m2-es kétszobás,
egyedi fûtéses társasházi lakás eladó Zalaegerszegen.

Érdeklõdni: 30/95-62-654.

LAKÁS ELADÓ

Salamon Erik fotója.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

Anno 100 ovissal, 3 csoporttal
indult a mûködés Csergõ Erzsébet
vezetõ óvónõ irányításával. Õt
négy kollégája követte ezen a
poszton, majd 2002-tõl Novákné
Borsos Ildikó vezeti a négy csoport-

ra osztott, jelenleg 95 kisgyermek
életét és a pedagógiai munkát. 

Az ünnepség során az óvónõk
személyes emlékeik megosztásá-
val idézték fel a múltat. A hajdani
egyszintes épület olykor zsúfolt
csoportszobáiban folyó életet,
csakúgy mint az udvari szökõku-
tas kistóhoz kötõdõ élményeket.
Elhangzott, a mai sószoba helyén
egykor raktár volt, nem létezett
még az emeleti rész sem a tágas
tornaterem. Az ebédet biciklivel
hozták, nem autóval, óriás fûzfák
nyújtottak árnyékot az udvaron, s
az egykori gyermekek gyerekei is
túl vannak már az óvodáskoron. A
jelen élet pillanataiból pedig a kul-
turális programokat emelték ki,
melyek az óvoda falait gyakran túl-
lépik, s a városrész vagy a város
mûsorait is színesítik. De emléke-

zetesek az itteni sportnapok és ha-
gyományápoló rendezvények is. 

A visszaemlékezések között né-
hány korábbi óvodás kedveskedett
mûsorral. Köszöntõt mondott
Gyutai Csaba polgármester, majd

átadta a város nagy emléklapját és
100 ezer forint támogatást. Kiemel-
te, ez az intézmény volt az elsõ,
ahol az önkormányzati óvodai fej-
lesztések sorát kezdték 2005-ben,
a tetõtér beépítésével. Gratulált az
itt folyó pedagógiai munkához és a
családias légkörhöz. 

A jelenlegi ovilakók számára
pedig feltehetõen a legizgalma-
sabb pillanatot a 95 szeletes torta
átadása jelentette, melybõl min-
denki részesülhetett, igaz, csak
ebéd után. 

Az ünnepélyen a jelenlegi és
egykori dolgozókon kívül a társin-
tézmények képviselõi, valamint
Balaicz Zoltán alpolgármester,
Gecse Péter képviselõ és Velkey
Péter, az önkormányzat humán-
igazgatási osztályának vezetõje is
részt vett.

ÜNNEPELTEK
KÉTEZER GYEREK, 60 ÉV A RADNÓTI-OVIBAN

Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelték a Radnóti
Utcai Székhelyóvodában. Az intézmény 1954-ben nyitotta meg
kapuit. Azóta sok minden változott a házon és udvaron belül, ma-
radt azonban a családias légkör, melyet eddig közel 2000 gyer-
mek tapasztalhatott meg.

Bõsze Katalin projektmene-
dzser elmondta – az alapítvány
céljai között kiemelt fontosság-
gal bír a gyermekek és a fiatal
korosztály kulturális és mûvé-
szeti nevelése, a mûvészi haj-
lammal rendelkezõ egyének és
csoportok segítése, fiatal mûvé-
szek támogatása. Az „HÉTMÉR-
FÖLDES CSIZMA” program e
célkitûzéseket hivatott szolgálni.
Az elnök beszámolt arról, hogy
jelen projekt elsõdleges célkitû-
zése volt a zalai kistelepülése-
ken lévõ nevelési és oktatási in-
tézmények szabadidõs foglalko-
zásainak kínálatát bõvíteni. A
projekt során az óvodás- és álta-
lános iskolás korú gyermekek a
kultúra és a mûvészetek újabb
és újabb szeletével tudtak meg-
ismerkedni, melyek a gyermekek
késõbbi életére is hatással le-
hetnek, mintegy iránymutatás-
ként, ízelítõként a további kultu-
rális fejlõdésükhöz. A foglalkozá-
sok széles palettáján igazolja a
mese a népzene-néptánc és a
komolyzenei elemekre épülõ té-

manap-sorozat, mely összesen
17 intézmény (9 óvoda, 8 iskola)
30 csoportjához jutott el, össze-
sen 550 gyermeket bevonva a
kulcskompetencia-, mûvészeti
érzéket és kreativitást fejlesztõ
programokba.

A rendezvény további részé-
ben a kulturális és mûvészi fog-
lalkozásokat tartó szakemberek
értékelték a pedagógiai szem-
pontból is rendhagyó szabadidõs
programsorozatot, majd a neve-
lési és oktatási intézmények ér-
tékelték a kulturális és mûvésze-
ti programokat, s jelezték, hogy a
kezdeményezés színesebbé tet-
te az oktatási intézmények sza-
badidõs foglalkozásainak kínála-
tát. 

A HÉTMÉRFÖLDES CSIZMA
program elmúlt 12 hónapjában a
gyermekek új, élményszerû,
kreativitáson alapuló foglalkozá-
sokon vettek részt, mely sikeres
kezdeményezés folytatására az
alapítvány keresi a lehetõsége-
ket – zárta a rendezvényt a pro-
jektvezetõ.

MEGTELT ÉLMÉNYEKKEL

A „HÉTMÉRFÖLDES CSIZMA”
LEZÁRULT A MÛVÉSZETI NEVELÉST SZOLGÁLÓ PROGRAMSOROZAT

A REFLEX Színpad, a Mûvészetért Alapítvány május 28-án
tartotta „HÉTMÉRFÖLDES CSIZMA” Mûvészeti nevelést szol-
gáló programok a Zala megyei óvodákban, iskolákban címû
TÁMOP-projektjének projektzáró értékelõ rendezvényét.
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A civil szervezet a közelmúltban
nyert a „Komplex belváros-rehabili-
tációs program Zalaegerszegen”
NYDOP-3.1.1/B1-13 címû pályázat
miniprojektjén. A fesztivál idén így
az elkülönített programalap felhasz-
nálásával, valamint önkéntesek, cé-
gek és civil támogatók hozzájárulá-
sával valósulhat meg. Az
összmûvészeti programsorozat
2006–2010 között évente megren-
dezésre került, most négy év szünet
után sikerült ismét megfelelõ hely-
színt és elég forrást találni a kétna-
pos rendezvény lebonyolításához.

Ami a konkrétumokat illeti,
Wettstein Tamás elmondta: a feszti-

vál idén a hagyományos program-
elemeken (koncert, színház, iroda-
lom, képzõmûvészet, filmmûvészet)
túl, összhangba kívánja hozni a ren-
dezvényt a belvárosban zajló átala-
kulásokkal. Ennek keretében a
fesztivál helyszínén felállításra kerül
egy „pszeudó” Dísz tér, illetve an-
nak legfontosabb eleme, a tulipá-
nos kút. Ez a városképi szempont-
ból is jelentõs térelem a programso-
rozat szóróanyagában is megjele-
nik; játékos, interaktív formában.

Az eddigiekhez hasonlóan most
is a fesztivál egyik központi eleme
lesz a képzõmûvészeti tárlat. Tizen-
négy, Zalaegerszeghez kötõdõ

(Agg Lili, Barta Bence, Dobri Anna,
Gyenes Júlia Boróka, Gyerák Petra,
Horváth M. Zoltán, Kiss Ágnes Ka-
tinka, Karácsonyi László, Koller
László, Lepsényi Imre, Monok Ba-
lázs, SZAF, Szentgróti Dávid, Tóth
Norbert) és egy szlovén (Pál Katja)
mûvész – jórészt helyszínen készült
– alkotásaiból nyílik kiállítás az
emeleti helyiségekben.

A Color mozijában az avantgárd
korszak kisfilmjei, a színházban a
Soltis Lajos Társulat Menedék címû
produkciója, az irodalmi pódiumon
pedig Torma Attila Kassák-estje ke-
rül bemutatásra.

A zenei programokkal kapcso-
latban Nadrai Róbert elmondta: a
fesztivál összmûvészeti jellegéhez
igazodva jórészt képzõmûvész ze-
nészeket, és zenész képzõmûvé-
szeket hívtak. Fellép többek között
az efZámbó Happy Dead Band, a
Tudósok (melynek frontembere

drMáriás festõmûvész), a Búcsú-
koncert, melyet Cseh András fes-
tõmûvész (Cseh Tamás fia) vezet.
Lesz ezenkívül elektronikus
(Anez, Adori Office) és alternatív
(Hangmás, Kardos Horváth Já-
nos) vonal is.

Az idei Color Arts Fesztiválhoz
kísérõprogramok is kapcsolód-
nak. A belváros egyik terén fel-
avatásra kerül egy Bibliofülke,
vagyis egy régi telefonfülkébõl ki-
alakított könyvállomás. Az utcai
könyvesbódéból mindenki szaba-
don vihet el és hozhat könyveket.
Vagy csak leülhet egy közeli pad-
ra olvasgatni.

Az egyesület ezenkívül a Zala
Volán közremûködésével egy bu-
szos idegenvezetést tart felvételrõl
június 2–22. között a 8-as, 10-es,
11-es autóbuszjáratokon. Az utasok
számos érdekességet és hasznos,
tréfás információt hallhatnak a vá-
ros történetével kapcsolatban. A fel-
vételen a Hevesi Sándor Színház
két színmûvészének (Ecsedi Erzsé-
betnek és Farkas Ignácnak) hangja
hallható.

A fesztivál június 13-án, pénteken
este fél hétkor kezdõdik az MMIK-
ban épület- és kiállításmegnyitóval.

COLOR ARTS
ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL „PSZEUDÓ” DÍSZ TÉRREL

Ismét benépesül az MMIK épülete, igaz csak két napra. A
ZAZEE Kulturális Egyesület az évek óta üresen álló Kisfaludy úti
egykori mûvelõdési házban rendezi meg június 13–14. között a 6.
Color Arts Fesztivált. A részletekrõl Wettstein Tamás, az egyesü-
let elnöke és Nadrai Róbert programszervezõ tartott a helyszínen
sajtótájékoztatót.

– pánczélPetra –

Németh József nyugalmazott
muzeológus, a Göcseji Múzeum
egykori igazgatója, a város dísz-
polgára, a közelmúltban ünnepel-
te 80. születésnapját. A jeles al-
kalomból pályája kezdeteirõl és a
zalai helytörténeti kutatások in-
dulásáról beszélgettünk; stíluso-
san Zalaegerszeg egyik régi te-
rén, a Deák téren. Ezt különösen
szereti, hiszen megfordult itt Zrí-
nyi Miklós, Pálóczi Horváth
Ádám, Csány László és maga
Deák is.

Szóval a magyar szak elvégzé-
se után lehetett volna az ELTE re-
formkori tanszékének vagy az Iro-
dalomtudományi Intézetnek a ku-
tatója, ám ’56-ban az kaphatott
Budapesten állást, akinek vagy
családja volt a fõvárosban, vagy
bejelentett fõbérleti lakhelye. Vas
megyeiként neki egyik sem volt,
így rövidesen felkínáltak neki egy
álláslehetõséget Zalában.

– Leutaztam Zalaegerszegre,
bementem a megyei tanácsra, ahol
mondták, hogy a bánokszent-
györgyi iskolában van állás. Nagy-
szerû – mondtam, és mikor megy
oda vonat? Vonat? Az oda nem
megy, érkezett a válasz. Így én sem
mentem Bánokszentgyörgyre.
Mindegy is volt, mert katona lettem,
utána viszont a mûvelõdési osztály
a Petõfi-iskolába irányított, aztán a
Zrínyi-gimnázium tanára voltam há-
rom éven keresztül.

Mint meséli, közben sok min-
den más is foglalkoztatta: logika
és etika kísérleti tárgyakat oktatott,
ismeretterjesztõ elõadásokat tar-
tott irodalomtörténeti és mûvelõ-
déstörténeti témákban. Nem sok-
kal késõbb pedig a Zala Megyei
Tanács Mûvelõdési Osztályának
csoportvezetõje lett.

– Nem akartam, de némileg
kényszerhelyzet elé állítottak. Ak-
kor született meg az elsõ lányom,
lakásunk viszont nem volt. Egy
kollégiumi szobában laktunk. A
kérdés az volt, elfogadom-e az ál-
lást és lesz lakás, vagy marad a
tanári pálya, és vele még jó dara-
big a kollégium…

Már a ’60-as években járunk.
Ekkor kezdõdött meg a múzeu-
mok tanácsi kezelésbe adása. Ap-
parátus ekkor még alig volt, mint
ahogy muzeológus is. Gyakorlati-
lag sok helyen egyszemélyes mú-
zeumok voltak. Ki kellett építeni a

rendszert, és hamarosan megkez-
dõdött a Göcseji Falumúzeum
építése is. Bár sokan a nevéhez
kötik a skanzen alapítását – mint
mondja – nem az õ szellemi ter-
méke, és a kezdeményezõ sem õ
volt. Tanácsadóként vett csak
részt a munkában, hiszen népraj-
zot, történelmet tanult az egyete-
men, a téma pedig mindig is érde-
kelte. A Göcseji Múzeum Bat-
thyány úti épületének kialakításá-
ban viszont aktívan részt vett, an-
nál is inkább, mert 1971-tõl õ lett
az intézmény igazgatója. (A felké-
rést elõször viccnek hitte.) Az
épület ekkor alakult át múzeum-
má; raktárakat, restaurátormûhe-
lyeket, irodákat kellett kialakítani.
Ekkortól váltak intenzívebbé a
megyében és a városban a hely-
történeti kutatások is.

– Nem sok dolog volt, amire tá-
maszkodni lehetett a kutatások
kezdetekor. Szentmihályi Imrének,
Degré Alajosnak, Németh László-
nak és Simonffy Emilnek voltak
korábban munkái, ezek adták az
alapot. Nagy lökést jelentett, hogy
a ’70-es években elindult a Zalai

Gyûjtemény sorozat, ami a megyei
közmûvelõdési intézetek közös ki-
adványa volt. Aztán fokozatosan
beindultak a régészeti kutatások,
erõsödött a megyei múzeumi
rendszer, így egy önálló múzeumi
kiadvány (Zalai Múzeum) is
szülehetett.

Németh József nem csak az in-
tézmény vezetésével foglalkozott
ekkoriban. Elkezdte gyûjteni a me-
gye – csekély, ám mégis feldolgo-
zatlan – irodalmi hagyományait,
valamint Zala fontos mûemlékeit.
Hétvégente autóba ült, és járta a
falvakat; fotózott, kutatott, jegyze-
telt. Ebbõl született 1975-ben a
Zala Megye Mûemlékei kötet. Az-
tán késõbb Zalaegerszeg neveze-
tességeit is kötetbe szedte.

– Ugyan nem dúskálunk orszá-
gos jelentõségû mûemlékekben,
de sok szépséget lehet mutatni az
idelátogatóknak: román, gótikus
és barokk épületekre is van példa.
Történeti kutatások terén sokat kö-
szönhet a megye dr. Vándor Lász-
ló régésznek, Valter Ilonának, aki
rövid ideig dolgozott szintén ré-
gészként a megyében. A mûvé-
szettörténet területén pedig
Kostyál László munkája hozott
sok-sok újdonságot. Örömteli az
is, hogy Zalaegerszeg múltjáról is
rengeteg adat és korabeli fotográ-
fia került elõ az elmúlt évtizedek-
ben, köszönhetõen Béres Katalin
és Megyeri Anna tevékenységé-
nek. A város méretéhez képest
színvonalas és aktív tudományos
munka folyik itt, amiben a muzeo-
lógusokon kívül a levéltár munka-
társai is élen járnak.

Németh József 1992-ig vezette
a múzeumot, majd nyugdíjba vo-
nulásáig (1994) még tudományos
munkatárs volt, de a kutatómunkát
tulajdonképpen máig nem hagyta
abba. Bár, úgy érzi „mára megérte,
hogy korszerûtlen lett”, és a mos-
tani kollégák már sokkal többet
tudnak nála. Felgyorsult az infor-
mációáramlás a tudomány terüle-
tén is, a fiatalabbak kétségkívül
elõnyben vannak. Mindezek elle-
nére okostelefonja van, tabletrõl
olvassa a híreket, és rendszere-
sen e-mailezik, de ahogy látja, a
15 éves unokája sokkal jobban ért
ezekhez. Napjai aktívan telnek:
rengeteget olvas (pótolja hiányos-
ságait), néha még tart egy-egy
elõadást is, vagy lektorál. A kultu-
rális eseményeken pedig biztos,
hogy jelen van.

A KATEDRÁTÓL A MÚZEUMIG
BESZÉLGETÉS A 80 ESZTENDÕS NÉMETH JÓZSEFFEL

Általában nyugalmazott múzeumigazgató vagy irodalomtörté-
nész titulussal illetik, pedig – mint meséli – egyik sem felel meg
száz százalékban a valóságak. Nyugdíjba ugyanis nem intéz-
ményvezetõként, hanem muzeológusként ment. Fõállású iroda-
lomtörténész is csak majdnem lett: egy rendelet miatt azonban
nem kapott Budapesten állást.

Az Ady-iskola galériájában ke-
rült sor a Fischer György Kép-
zõmûvészeti Ösztöndíj elsõ ki-
írási idõszakának záró kiállításá-
ra. A pályázaton nyert két fiatal
alkotó – Gyenes Júlia Boróka és
Gyuk Krisztina – beszámoló tár-
latát Fischer Judit (a 2012-ben
elhunyt Fischer György szob-
rászmûvész lánya) nyitotta meg.

A képzõmûvészeti ösztöndíjat
2013 õszén hozták létre Fischer
György örökösei, valamint a
ZAZEE Kulturális Egyesület. A fia-
tal alkotókat támogató pályázat
gondozását és lebonyolítást szin-
tén a civil szervezet végzi. Az ösz-
töndíj a mûvészeti pályára (képzõ-
mûvészeti, iparmûvészeti vagy épí-
tészeti egyetemre) készülõ ifjak
ösztönzéséhez, felkészüléséhez
kíván segítséget nyújtani.

A pályázat elsõ két nyertese
Gyenes Júlia Boróka és Gyuk Krisz-
tina lett. Mindketten az Ady-iskola
növendékei voltak, és mindkettejük
Fischer György szakkörében tanult
rajzolni, formázni. A fiatalok a kép-
zõmûvészeti egyetemre készülnek.
Boróka festõ szakra jelentkezett,
most az Óbudai Képzõmûvészeti

Szakképzõ Iskolába jár, ami afféle
„elõszoba” a sikeres egyetemi fel-
vételihez. Krisztina pedig a Jaschik
Álmos Mûvészeti Szakközépiskola
növendéke, és szintén a „képzõre”
készül; szobrásznak.

A mostani kiállításra az elmúlt
idõszak alkotásait hozták el; szob-
rok, festmények, grafikák egyaránt
láthatók az iskola galériájában. A
bemutatott anyaghoz a helyszínen
Nadrai Róbert készített rögtönzött,
improvizatív zenét, melynek címe
akár Frutti di mare is lehetne. Ez
ugyanis Gyenes Júlia Boróka egyik
nagyméretû férfi aktjának címe. Az

alak kezei rákollóban végzõdnek; a
zenész pedig a kép címét a zene-
mûbe is beépítette.

Fischer Judit a kiállítást meg-
nyitva elmondta: az ösztöndíj ala-
kulásakor sok anekdota került elõ
édesapjáról. Örül, hogy nemcsak
ezek a személyes emlékek, hanem
maga az ösztöndíj is segít emlé-
kezni, és a szobrász szellemiségét
továbbvinni. És hogy a fischeres
groteszk humorból se legyen hiány,
Judit elmesélte, hogy édesapja
egyszer valakinek azt mondta: „ha
feltámadok, akkor is ateista le-
szek”.

A NYERTESEK A „KÉPZÕRE” KÉSZÜLNEK
FISCHER-ÖSZTÖNDÍJASOK TÁRLATA AZ ADYBAN

– pet –

A „Kilõtték, de nem robbant
fel...” címû installáció fókuszában
kilõtt, de fel nem robbant bombák
állnak. Ezek fotóit láthatjuk 8 külön-
bözõ méretû felületre kivetítve. A
képek azonban a hozzájuk tartozó
hanganyaggal nyernek igazán ér-
telmet, ez teszi több szempont sze-

rint is értelmezhetõ mûalkotássá a
fotográfiákat.

A tárlatot Tóth Norbert képzõmû-
vész nyitotta meg. Mint mondta, Asz-
talos Zsoltnak ez az egyik legismer-
tebb munkája, és a biennálén a
szakmai zsûritõl is nagyon jó kritiká-
kat kapott az alkotás. Az installáció
lényege és szellemisége az ellent-
mondásban és a feszültségben rejlik.

Olyan, napjainkban megtalált és ki-
ásott bombákkal állunk szemben,
melyeket aktiváltak, de azok nem
robbantak fel, vagyis nem teljesítet-
ték küldetésüket. Ilyen értelemben
csalódást okoztak megalkotójának,
és annak, aki kilövette õket. A hozzá-
juk fûzött reményt nem váltották be.

Másfelõl viszont a fel nem robba-
nás egy kegyelmi állapot is, amit a
kudarc maga hívott elõ. Ezek a bom-
bák ugyanis nem oltottak ki ember-
életet. Érdekes elgondolkodni azon
is, hogy a lakott területeken vagy la-
kóépületek közelében talált éles
bombák hosszú évtizedekig rejtve
voltak. Az ott élõk nem tudták, hogy
mi van a szomszédságukban, vagy
hogy mi van a házuk alatt. Nyugod-
tan ettek, ittak, tévéztek; élték min-
dennapi életüket.

Ezt az ellentmondást jelképezik
az egyes képekhez tartozó hangok
is. Míg a bombát nézzük, fejhallgatón
épp edénycsörömpölést, míg máshol
tévékapcsolgatás vagy focimeccs,
netán ima és harangszó hangját hall-
juk. Vagyis a kilövés és a megtalálás
közötti állapot jelenik meg a vizuális
és audiovizuális eszközök összhang-
jának segítségével. A tárlat ezt a ket-
tõ közti feszültséget szimbolizálja na-
gyon hatásosan és szemléletesen.

BOMBA-INSTALLÁCIÓ
Különleges videoinstalláció várja a látogatókat a Göcseji Mú-

zeum idõszaki kiállítótermében. A tavalyi 55. Velencei Képzõmû-
vészeti Biennálén hazánkat képviselõ Asztalos Zsolt képzõmû-
vész hozta el Zalaegerszegre az ott bemutatott alkotását.

Németh József

Fotó: –pP –
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal NÉPJÓLÉTI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.
2013. június 10. (kedd)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy 

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tartózko-

dási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megté-

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, a be-
adási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2014. június 19.). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– a leghosszabb idõszakra – legalább 1 évre, de legfeljebb 5 évre – vállalja a költségelvû alaplakbér-

nek elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Vállalásegyenlõség esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – azt a pályázót
jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról

szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – szár-
mazó magasabb jövedelemmel rendelkezik,

– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel, 
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Mártírok u. 15.

tetõtér 15. 45 1
nappali, konyha, étkezõ, fürdõszoba,
WC (fsz.-i pincerekesz)

össz-
komfort

641 28.845

Platán sor 38.

I/10. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort

641 20.512 

II/1. 31 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort 

641 19.871

III/5. 48 1,5
1,5 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 30.768 

FIZETNI KELL A PARKOLÁSÉRT
Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármû-tulajdonosokat, hogy a Za-

laegerszeg MJV Közgyûlése 2014. május 15-én a Mártírok útról
nyíló 3242. hrsz-ú ingatlant (Munkaügyi Központ mögötti terü-
letet) 2014. június 1-jével a fizetõövezetbe sorolta.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉG
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezelésében lévõ a lent megjelölt in-

gatlanrészt nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel:

A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévõ, Zalaegerszeg Kossuth L. u. 17–19. szám alatti 3122 hrsz-ú
épület keleti szárnya földszinti – önálló bejárattal rendelkezõ – irodahelyiségeinek (volt Képcsarnok, volt
Okmányiroda) hasznosítása 5 évre történik, az épületrész jelenlegi állapotában. 
Ajánlattételre jogosult, az ingatlanrész jellegére tekintettel, az alábbi  kiskereskedelmi tevékenységet
végzõ természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, 

– fotócikk-forgalmazás
– könyvforgalmazás
– optikaicikk-forgalmazás
– virág- és kertészeticikk-forgalmazás
– emlék- és ajándéktárgyak forgalmazása
– papír és írószer, mûvészellátó cikk forgalmazása
A helyiség közüzemi költségét a bérleti díjon felül területarányos mértékben, illetve önálló almérõ által
mért mértékben a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla ellenében kell megfizetni. 
A helyiség hivatali munkaidõn túli, igény szerinti önálló fûtési és klimatizálási rendszerének kiépítése a
bérlõ kötelezettsége. 
A bérleti díj összegébe a bérlõ általi felújítás, beruházás nem beszámítható, azt a bérleti szerzõdés meg-
szûnésekor a bérlõ a bérbeadóval szemben nem érvényesítheti. 

Pályázati ajánlat
A pályázatot „Kossuth L. u. 17–19.” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani az alábbiak szerint:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázat fajtájának megjelölését,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– adott esetben a hasznosítás idõtartamát, 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot, 

– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-

tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilat-
kozat” nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2014. június 23-án (hétfõ) 10.00 óráig beérkezõleg
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219., 221. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott cím-
re beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Pályázati biztosíték
A pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejûleg kell
az ajánlattevõnek a kiíró rendelkezésére bocsátani.
A pályázati biztosíték (bánatpénz) összege az egy havi bruttó bérleti díjjal megegyezõ összeg, amely
eredményes pályázat esetén az óvadékba vagy a fizetendõ bérleti díjba beszámít.
A bánatpénz befizetésére szolgáló csekk a Polgármesteri Hivatal 211. sz. irodájában igényelhetõ, de a
bánatpénz átutalással is fizethetõ ZMJV Polgármesteri Hivatala OTP Banknál vezetett 11749008-
15734453 számú bankszámlaszámára történõ átutalással. 
Nem nyertes pályázók részére a pályázó részérõl befizetett bánatpénz az eredményhirdetéstõl számított
15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a
bánatpénzt a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, az ajánlatokat érvénytelennek
vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat bontása 
A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.
Pályázat bontásának idõpontja: 2014. június 24-én (kedd) 10.00 órakor
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
A bontást követõen megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek érvénytelenek. A
pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevõ vehet részt, akinek ajánlatát az ajánlattevõ nem minõsítet-
te érvénytelennek. 
Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be, 
b) a bánatpénzt a pályázó határidõben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem igazolta,
c) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev. Alapterület
Bruttó induló (licit)

bérleti díj
Pályázati
biztosíték

Kossuth L. u. 17–19.
(3122 hrsz-ú)

keleti szárny, földszint

iroda/üzlet 95 m2 331.184 Ft 331.184 Ft
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A Zalavíz Zrt. a 2013. évi mûködé-
se során üzemi eredmény szintjén
eredményesen gazdálkodott, és bizto-
sította a zökkenõmentes, minõségi
szolgáltatást. A 2013. évre kitûzött
minõségcélok megvalósultak – kezd-
te tájékoztatását Nagy András vezér-
igazgató.

Ezek közül kiemelkednek a biogáz-
termelés hatékonyságának növelését
és az ivóvízminõség javítását célzó
projektek. A tavalyi évben hivatalosan
átadott hulladékfogadó és -kezelõ ál-
lomásnak köszönhetõen a zalaeger-
szegi szennyvíztisztító telepen termelt
biogáz mennyisége mintegy 25 szá-
zalékkal nõtt. A cégvezetõ elmondta,

hogy a Zalavíz Zrt. európai színvonalú
szolgáltatás nyújtására törekszik,
melyhez az elmúlt években több alka-
lommal is európai uniós és állami for-
rásokat hívott le a közösségi tulajdon
fejlesztésére. Ezek a beruházások a
szolgáltatott ivóvíz minõségének javí-
tását, illetve a szennyvízhálózat fej-

lesztését célozták meg. A társaság
üzemi szinten eredményesen gazdál-
kodott 2013-ban, megõrizve a közös-
ségi tulajdon értékét. Az évet a mint-
egy 140 millió forintot kitevõ közmû-
vagyon önkormányzatoknak történõ
átadásával azonban 46 millió forint
veszteséggel zárta.

A mûszaki beruházások és fejlesz-
tések mellett a társaság kiemelt fel-
adata a jogszabályi és szakmai meg-
felelés volt. Az elmúlt években jelen-
tõs átalakulások voltak a víziközmû
szektorban, melyek alapjaiban forgat-
ták fel az addig érvényben levõ eljá-
rásrendeket. Az eredményes gazdál-
kodás és a Magyar Energetikai és

Közmû-szabályozási Hivatal által
2013 októberében kiadott mûködési
engedély is azt bizonyítja, hogy a tár-
saság a változásokat jól menedzselte.
A törvényi változásokkal összhang-
ban a fogyasztói kapcsolatok erõsíté-
se és továbbfejlesztése is elsõdleges
feladat volt a tavalyi évben, ennek

eredményeként a Zalavíz saját fejlesz-
tésû ügyfélhívó rendszert vezetett be,
a tulajdonos önkormányzatoknak pe-
dig egyedi dokumentumkezelõt fej-
lesztett, valamint az elektronikus
számlázás bevezetésével kapcsolatos
teendõket is elvégezte.

Az ivóvíztermelés a 2013. évben
10,8%-kal csökkent az elõzõ évihez
képest, az értékesített ivóvíz mennyi-
sége pedig 2,3%-kal maradt el a ko-
rábbiaktól. Ez elsõsorban a tudatos
vízfogyasztásnak köszönhetõ, hiszen
az elmúlt években a szolgáltató a tár-
sadalmi felelõsségvállalást szem elõtt
tartva aktív részese illetve szervezõje
volt a helyi szemléletformáló rendez-
vényeknek. A csökkenõ vízfogyasztás
mellett az elvezetett és megtisztított
szennyvíz mennyisége 2013-ban
0,7%-kal meghaladta a tervezett érté-
ket, mely annak köszönhetõ, hogy a
talajterhelési díj bevezetésével több
fogyasztó is inkább a szennyvízháló-
zatra való csatlakozást választotta.

Nagy András elmondta, hogy a
változó környezetben is sikerült a fog-
lalkoztatottak létszámát megõrizni, je-
lenleg 293 munkatárs látja el a napi
teendõket.

Mi várható 2014-ben? A legfonto-
sabb minõségcélok a hatékonyságnö-
velés, az ivóvízminõség fejlesztése és
a vevõi igények magasabb fokú kielé-
gítése. A vezérigazgató tájékoztatta a
polgármestereket, hogy az idei év
második felében megvalósul a Zalavíz
Zrt. és az AquaZala Kft. funkcionális
integrációja, valamint az év végére le-
zárulnak az ivóvízminõség-javító
KEOP-programok. A cégvezetõ el-
mondta, hogy 2014-ben már egy
visszafogottabb, de növekvõ tenden-
ciájú mûködtetõ eszközfejlesztés
megvalósítása is a cél.

BESZÁMOLÓ A ZALAVÍZ ZRT.
ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL

Május 29-én tartotta Zala megye legnagyobb önkormányzati
tulajdonú társasága évi rendes közgyûlését, amelyen a tulajdo-
nosok betekintést nyerhettek a részvénytársaság 2013-as üzleti
évébe, a 2014-es üzleti tervébe, illetve az alapszabály módosí-
tását is jóváhagyták.

VOKSH OKTATÁSI KFT.

– Azért kicsit már
többet foglalkoztak ve-
lünk – jegyezte meg Fe-
hér László. – A szpon-
zorok szempontjából
ugyan kaphattunk volna
nagyobb nyilvánossá-
got. Örömteli volt szá-
munkra, hogy a vb-n
legtöbbször a magyar
himnusz hangjai csen-
dültek fel. A három arany mellett
még egyszer hallhattuk, mivel el-
sõk lettünk az éremtáblázaton és
a pontversenyben is. Az egyéni-
ben megszerzett érmek még érté-
kesebbnek mondhatók, mint a
csapat-vb-n megszerzettek, itt
több napon át kell csúcsformában
lenni.

– Az eredményeket nézve
nagyszerûen sikerült a forma-
idõzítés…

– Valóban. Ami nemcsak az én
érdemem. A kluboknál is nagysze-
rû munka folyt, és a válogatottnál
is becsülettel végigdolgozták a fel-
készülést a kerettagok. Igazi
sportemberek alkották a magyar
csapatot. A nõk és férfiak is évi
rendes szabadságuk terhére vál-
lalták a szereplést is és az edzõtá-
bort is. Minden dicséretet megér-
demelnek, le a kalappal elõttük.
Óriási dolognak tartom, hogy el-
lenfeleink tartanak tõlünk, nem

szeretnek a magyarok
ellen játszani.

– Lehet innen még
elõre lépni, vagy a
szint megtartása is ne-
héz lesz?

– Elõrelépés már na-
gyon nehéz. Megítélé-
sem szerint ezen a szin-
ten maradni sem lesz
könnyû feladat.

– Milyen vb-t rendeztek a cse-
hek, hány nemzet versenyzõi
léptek pályára?

– Nagyszerû világbajnokság
zajlott Brnóban. A versenyen 17
nemzet 140 sportolója indult.

– Essék szó a játékosokról…
– Kiss Tamás, aki egykor a ZTK

FMVas-nál játszott, világcsúcsot
dobott, egy arany- és egy ezüstér-
met szerzett. Bomba formában ját-
szott. A nõknél Méhész Anita szin-
tén világcsúcsot dobott, és szer-
zett két ezüstérmet. A szegedi Ka-
kukk Levente elsõ egyéni aranyát
szerezte. Tandem mixben Timár
Edina–Kiss Norbert duó lett világ-
bajnok. Bár Nemes Attila, az
egyetlen jelenleg is egerszegi ver-
senyzõ a negyeddöntõben kiesett,
csalódást senki nem okozott szá-
momra. Minden magyar játékos
becsülettel küzdött a magyar szí-
nekért. Nem véletlenül adtak bele
apait-anyait, egy sikeres, érmes
vb-szereplés külföldi profi szerzõ-
dést érhet.

– A sikeres szereplést hono-
rálja az országos szövetség?

– Igen, de senki ne gondoljon
százezrekre. Tízezres nagyság-
rendben jöhet a prémium.

EGERSZEGI SZÖVETSÉGI KAPITÁNNYAL
TEKEARANYAK A BRNÓI VB-N

Csehországban, Brno városában rendezték meg a felnõtt teké-
zõk egyéni világbajnokságát. A zalaegerszegi csapat-vb után,
ahol két aranyat szerzett hazánk válogatottja, a versenyzõink is-
mét kiemelkedõen szerepeltek – egerszegi szövetségi kapitány
irányításával. Fehér László, a ZTK FMVas edzõje, a nõi és férfi-
csapatot egyaránt dirigálta. A magyar csapat három arany- és há-
rom ezüstéremmel tért haza. Hiába azonban a nagyszerû ered-
mény, ezúttal sem kapott nagy publicitást.

– Az új rendszerû le-
bonyolítás nagy szakmai
kihívást jelentett egy
edzõ számára – véleke-
dett Markó Gábor, a ZTE
RC edzõje. – Bevallom,
ilyen lebonyolítási for-
mára még nem készítet-
tem fel csapatot. A játé-
kosok számára sem volt
könnyû a helyzet. A legnagyobb
probléma ilyenkor, hogyan lehet a
tornák közötti szünetekben formá-
ban tartani a csapatot. Ilyenkor ne-
héz edzõpartnert találni. A másod-
osztályban szerepeltek NB I-es
csapatok ifjúsági együttesei, szá-
mukra nem okozott gondot a tor-
narendszerû lebonyolítás, a hétvé-
géken ugyanis a korosztályos baj-
nokságokban rendre játszhattak.
Ennek fényében az 5. helyet min-

denképpen dicséretes-
nek tartom, mivel az el-
lenfeleket sem ismertük,
és újoncként szerepel-
tünk a második vonal-
ban.

– Az eredmény azt
mutatja, érdemes volt
belevágni…

– Egyértelmûen jót tett
a játékosoknak, hogy a régiós baj-
nokság után egy magasabb szinten
is megmérettették magukat, és nem
találtattak könnyûnek. A városban
ismét él a röplabda, hajdanán a
ZTE volt Egerszeg elsõ NB
I-es csapata. A vezetés a bajnokság
elején nem fogalmazott meg célki-
tûzést a csapat felé. Jómagam úgy
véltem, ha a társaság a 3–5. hely
valamelyikén végez, azzal maximá-
lisan elégedettek lehetünk. 

– Akkor jöhet a folytatás?
– Természetesen, de jó lenne, ha

hagyományos rendszerben, azaz
hétvégéken, oda-visszavágó alapon
bonyolódna le az NB II-es bajnok-
ság. A hagyományos rendszerre
könnyebb felkészíteni a csapatot, a
másik esetben nehéz formában tar-
tani. A bajnokság során okoztunk
meglepetést pozitív és negatív érte-
lemben egyaránt. Nagyon jó szelle-
mû társaság jött össze a ZTE-nél, a
játékosok szerettek edzésre járni, és
a fejlõdésük érdekében keményen
dolgozni. A emberi szempontok
alapján is jó közösséget alkottak.

– Várhatóak változások a ke-
retben, netán gondolhatnak iga-
zolásokra?

– Több játékos fõiskolán, egye-
temen tanul tovább, õk minden bi-
zonnyal távoznak. Az újak érkezé-
se késõbb várható, velük tárgyal a
vezetés.

– Mi lesz önnel?
– A maradásomról is még tár-

gyalok. Egy biztos, az idei rutin-
szerzés után jövõre elõreléphet a
társaság.

Hosszú idõ után szerepelt a Nemzeti Bajnokságban a ZTE férfi
röplabdacsapata. A kék-fehérek újoncként az ötödik helyen zár-
tak a másodosztályban. A teljesítményük azért is dicséretes, mi-
vel az országos szövetség tornarendszerben bonyolította le a
bajnokságot. Nem minden hétvégén voltak mérkõzések, hanem 4
hetenként egy helyszínen négy csapat küzdött meg egymással.

PAPP PÉTER

EURÓPA-BAJNOK

A Kazincbarcikán megren-
dezett Masters Európa-baj-
nokságon Papp Péter, a ZTE
Súlyemelõ Klub versenyzõje a
40–45 évesek korosztályá-
ban, a 62 kilósok versenyében
183 (83+100) kg teljesítmény-
nyel aranyérmet szerzett, Mu-
horay Árpád pedig a 60–65
évesek mezõnyében, 105 ki-
lóban 168 (73+95) kg teljesít-
ménnyel az ötödik helyen zárt.

VENDÉGSIKEREK
A Zalaegerszeg Kupa –

Ferenczy Csaba kötélugró
emlékversenyen a sportág ha-
zai megalapítójára, a Magyar
Kötélugró Szövetség életre hí-
vójára és elsõ elnökére is em-
lékeztek.

Az egerszegi Speed Kötél-
ugró Klub versenyzõi mellett
Dombóvár, Gyõr, Nagyatád és
Szombathely legjobbjai is rajt-
hoz álltak.

A Zalaegerszeg Kupát is-
mét a védõ Dombóvár érde-
melte ki hat gyõzelemmel, és
ugyancsak az õ ifjúsági ver-
senyzõjük, Fónai Friderika vi-
hette haza a Ferenczy Csaba-
emlékserleget, amelyet a név-
adó családja ajánlott fel.
Az egerszegi versenyzõk
érmes eredményei:
Felnõtt egyéni: 3. Farkas Ale-
xandra. 
Felnõtt páros: 2. Farkas Ale-
xandra–Kovács Klaudia.
INF. Felnõtt: 1. Farkas Ale-
xandra. Ifjúsági: 2. Bekes Ve-
ronika, 3. Horváth Boglárka.
Gyermek: 2. Trombitás Blan-
ka.
Mini: 2. Parragi Eszter.

MEGHÍVÓ
AZ ECHO TV HÁTTÉR-KÉP CÍMÛ

KIHELYEZETT BESZÉLGETÉSÉRE,
BAYER ZSOLT, DR. BOROS IMRE

ÉS DR. BOGÁR LÁSZLÓ

ZALAEGERSZEGI

KÖZÖS FÓRUMÁRA

A beszélgetés címe, a Háttér-kép
témája:

Úton, magyarként, Európába…

A rendezvény idõpontja:
2014. június 18., szerda, 18 óra

A rendezvény helyszíne:
Városi Hangverseny- és Kiállító-
terem (Zalaegerszeg, Ady u. 14.).

HELYTÁLLT A ZTE RC
SZÍVESEBBEN JÁTSZANÁNAK KLASSZIKUS RENDSZERBEN

A hazai környezet-
ben dobó ZTE ZÁÉV já-
tékosai közül  az elsõ
nap után ketten is  feláll-
hattak a dobogóra.  Airi-
zer Emese (képünkön)
572 fás eredménye baj-
noki címet ért, Csurgai
Anita 553 fás eredmé-
nye ezúttal a bronzérem
megszerzéséhez volt elegendõ.

A ZTK FMVas férfi tekézõi kö-
zül az elsõ napon Botházy Péter
teljesített a legjobban, 654 fával
ezüstérmet szerzett.  Kozma Ká-
roly 626 fával  lecsúszott a dobo-
góról, a 4. helyen végzett. Pont-
szerzõ 6. helyen zárt Nemes Attila
619 fával. 

A második  napon a sprintver-
sennyel  folytatódott a  bajnokság.
A ZTE ZÁÉV versenyzõi közül kel-
lemes meglepetésre az ifjúsági ko-
rú Jandovics Dóra  egészen az

elõdöntõig menetelt, ott
kapott ki, végül  bronzér-
met nyert.

Az egyéni és a  sprint-
verseny után  derült ki, ki
lesz az összetett bajnok.
A hazai versenyzõk kö-
zül Airizer Emese örül-
hetett, 752 fával bronz-
érmet szerzett. A ZTE

ZÁÉV  játékosa négy fával maradt
le az újbóli aranyéremrõl. 

A férfiaknál sprintben nem sike-
rült  a jó szereplés  a ZTK FMVas
tekézõinek, valamennyien  a ne-
gyeddöntõben búcsúztak. 

Összetettben – akárcsak az el-
sõ napon – Botházy Péter örülhe-
tett éremnek, 862 fás teljesítmé-
nyéért bronzérmet vehetett át.
Kozma  Károly, az egerszegiek te-
hetséges sportolója  ismét lema-
radt a  dobogóról, de 838 fával a
pontszerzõ 4. helyet szerezte meg.

TEKE-OB EGERSZEGI SIKEREKKEL
A NÕK SZEREPELTEK JOBBAN

Zalaegerszegen és Budapesten bonyolították le  a felnõtt teké-
zõk országos egyéni bajnokságát. A gyengébbik nem képviselõi
Egerszegen, a férfiak Budapesten játszottak. Az országos döntõ-
be az elõcsatározásokból  32–32-en jutottak be. Mindkét helyszí-
nen az elsõ nap után  a klasszikus egyéni versenyszámban hir-
dettek gyõztest.

EGERSZEGI ATLÉTÁK
BAKUBAN

A bakui kvalifikációs atlétikai
verseny vasárnapi befejezõ
napján a férfi 200 m-es döntõ-
ben Köcse Richárd 22 mp-es
eredménnyel az 5. helyen vég-
zett. Kvótát szerzett a nanjingi
ifjúsági olimpiára Ferenczi Me-
linda, miután 24,57 mp-es idõ-
vel 7. lett a 200 m-es síkfutás
döntõjében.

Major Márk a diszkoszvetés
döntõjében 51,38 m-es dobás-
sal a 10. helyen végzett.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

SZTE Erima–ZTE FC 2-1 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Szigetszentmiklós.

ZTE FC–Dorogi Diófa SE
1-3 (0-2)

Nõi labdarúgó-mérkõzés az NB
I-be jutásért, elsõ találkozó. Za-
laegerszeg.

Tarr Sprint Andráshida
SC–Diósdi TC 2-2 (1-2)

NB III Nyugati csoport labdarú-
gó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai tudás-

sal és garanciával vállal közületek

és a lakosság részére festést, má-

zolást, tapétázást, továbbá kiegé-

szítõ munkákat (kisebb kõmûves- és

burkolómunkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors, meg-

bízható minõségi munkavégzés refe-

renciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc

Zalaegerszeg, 20/217-2863

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

EGÉSZ NYÁRON

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb június 10-én 15.00 óra június 16-án 9.00 és 15.00 óra

június 19-én 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!

AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ 

INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

Ismét köthetõ a

A részletekrõl érdeklõdjön
honlapunkon (www.szih.hu)

vagy fiókjainkban:

ZALAEGERSZEGI FIÓK
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 62–64.

Tel.: 92/511-004

LENTI FIÓK
8960 Lenti, Kossuth L. u. 6.

Tel.: 92/351-676

KESZTHELYI FIÓK
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 62.

Tel.: 83/510-556

NAGYKANIZSAI FIÓK
8800 Nagykanizsa, Király u. 39.

Tel.: 93/326-588

ZALASZENTGRÓTI FIÓK
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs u. 1.

Tel.: 83/560-115

BUDAPESTI FIÓK
1075 Budapest VII. ker.,

Madách u. 1.
Tel.: 1/343-0970

SOPRONKÖVESDI FIÓK
9483 Sopronkövesd,
Kossuth L. u. 100.
Tel.: 99/363-018

A kamat összeghatártól függetlenül új források
elhelyezése, illetve a meglévõ betétek véglejárat

utáni ismételt elhelyezése esetére érvényes. 

(A konstrukció névre szóló, fix napra lekötött,
fix kamatozású betétforma.)

(180 nap lekötés – kamat évi 4,0% (EBKM: 4,05%)
(360 nap lekötés – kamat évi 4,5% (EBKM: 4,56%)

Az akciós lekötött betétek esetén
egyéb számlavezetéshez kötött

kamatprémiumot
nem ad a Hitelszövetkezet. 

Az akció visszavonásig érvényes!!!
Egyúttal a 2014. 03. 18-án meghirdetett

kamatozó betétszámla betéti akciója
visszavonásra kerül!

Széchenyi István Hitelszövetkezet Igazgatósága

A kamat összeghatártól függetlenül új források
elhelyezése, illetve a meglévõ betétek véglejárat

utáni ismételt elhelyezése esetére érvényes. 

(*A konstrukció névre szóló, fix napra lekötött,
fix kamatozású betétforma.)

(180 nap lekötés – kamat évi 4,0 % (EBKM: 4,05%)
(360 nap lekötés – kamat évi 4,5% (EBKM: 4,56%)

Az akcióban lekötött betéteknél
a Hitelszövetkezet betétmegszüntetési

(készpénzfelvételi)
díjat nem számít fel!

Az akció visszavonásig érvényes!!!
Egyúttal a 2014. 03. 18-án hirdetett

Széchenyi III. betéti akció
visszavonásra kerül!

Széchenyi István Hitelszövetkezet Igazgatósága

„A Gázmûvek” Kft.
Gázkészülékek

beüzemelése, javítása,
épületgépészeti kivitelezés,

készülékcsere.
HIBAJAVÍTÁS.  IDÕPONT-EGYEZTETÉS:

Tel./fax:
92/346-612 • 30/959-4633

Zalaegerszeg,
Bíró Márton u. 24.

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtér-

beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös

telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.


