g
á
s
j
ú
i
s
o
r
á
v
a
s
25 éve

XXII. évfolyam, 16. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2014. május 13.

A RÁSZORULTAK MENTESÜLHETNEK

AZ EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK MEGFIZETÉSE ALÓL
 Sokan nem tudnak elhelyezkedni, mikor tanulmányaikat befejezik, míg mások idõközben vesztik el munkájukat. Orvosi ellátásra
azonban csak akkor válhatnak jogosulttá, ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Kiket érinthet a kötelezettség, s
mikor kérhetõ mentesítés a járulék megfizetése alól, arról a Zala
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének igazgatóját kérdeztük.
– A. L. –

Fotó: –pP –

Az Ivókút rendben. Dékány Endre önkormányzati képviselõ ellenõrizte.

 Szemlét tartottak a belvárosban és a peremkerületekben a város vezetõi és a Városgazdálkodási Kft. munkatársai. Már évek
óta hagyomány, hogy május elején, az Egerszeg Fesztivál elõtt
bejárják a fontosabb tereket, parkokat, hogy tájékozódjanak a
zöldfelületek, köztéri objektumok állapotáról.
– pet –
A menet a városháza elõtti térrõl indult, majd a Dísz tér, Európa
tér, Kossuth utca, Kovács Károly
tér következett, ezt követõen pedig buszra szállt a csoport, hogy a
Kertvárosba és a Landorhegyre is
ellátogassanak.
Gyutai Csaba polgármester a
szemle elején elmondta: hatalmas
területet kell gondoznia a városnak. 90 hektárnyi park, 200 hektárnyi erdõ áll a város kezelésében.
Ami a felmerülõ költségeket illeti,
csak a parkok fenntartására 120
millió forintot költ a város. Mindig
gondot fordítanak arra is, hogy
újabb területeket parkosítsanak,
és hogy friss virágokat ültessenek
ki városszerte. A polgármester a
lakosság visszajelzéseibõl úgy lát-

ja, hogy a zalaegerszegiek örülnek
a sok virágnak, és mindenki büszke arra, hogy szép és virágos a
belváros.
Mint mondta, a legtöbb panasz
a fák gondozása miatt van, s az
észrevételek jó része jogos is. Valóban sok az elõnytelen fa városszerte, vagy amelyiknek igazítani
kell a koronáját. Igyekeznek a
problémás eseteket mielõbb kivizsgálni és orvosolni a bajt.
A szemle alatt Horváth István, a
VG Kft. ügyvezetõje elmondta: az
elmúlt idõszakban közel 45 ezer
egynyári virágot ültettek ki a város
tereire. Több helyszínen kis táblákkal jelzik is, hogy milyen virág
látható. Ilyen például a Mindszenty
tér, ahol az egyes rózsafajokról olvasható
tájékoztató
tábla.
Doszpoth Attila alpolgármester a

Dísz téren felvetette, hogy a jövõben a kivágott fák helyét jobban
rendben kellene tartani, hogy a ne
maradjanak csonkok utánuk. Az
Európa téren pedig Dékány Endre,
a belváros önkormányzati képviselõje ellenõrizte Fischer György
Ivókútját is. A kút átment a teszten,
így a járókelõk a közelgõ nagy melegben bátran csillapíthatják
szomjukat a vizébõl. A térrel kapcsolatban szóba került még a sûrû
növényzet, mely folyamatos gondozást igényel.
A szemle tagjai ezt követõen a
Kossuth utca rózsáit szemrevételezték, majd a peremkerületekbe
is ellátogattak.

– Az a belföldi személy, aki
nem biztosított, és egészségügyi
szolgáltatásra egyéb módon sem
jogosult, köteles egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetni,
melynek havi összege jelenleg
6810 forint, napi összege 227 forint – válaszolt dr. Árok Krisztina.
– A kötelezettség kiket terhel
és kiket nem?
– A nyilvántartott álláskeresõket, akik nem biztosítottak, és
azokat is, akik nem szerepelnek a
munkaügyi
regisztrációban,
amennyiben nem tartoznak az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körébe. Az utóbbiak közé
tartoznak azok, akik álláskeresési
támogatásban, táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban stb. részesülnek. Õk
anélkül jogosultak az ellátásra,
hogy azért külön egészségügyi
szolgáltatási járulékot kellene fizetniük.
– Hogyan kell bejelenteni a
járulékfizetési kötelezettséget?
– A járulék fizetésére kötelezett
magánszemélynek be kell jelent-

keznie az adóhatósághoz a változást követõ 15 napon belül, tehát
ha megszûnik a munkaviszonya,
vagy befejezte iskolai tanulmányait. Ha valaki idõközben elhelyezkedik, vagyis biztosítottá válik,

az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségének
megszûnését a munkáltatónak kell
bejelentenie az adóhatóságnak.
– Mit tehet az, aki nem tud a
fizetési kötelezettségnek eleget
tenni?
– Aki jövedelmi helyzete miatt
nem tud fizetni, a járási hivataltól a
havi 6810 forintos egészségügyi
szolgáltatási járulék megfizetése
alól mentesítést kérhet egy évre a
szociális törvény alapján.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB KIÁLLNI A NEMZETI ÉRDEKEKÉRT
CSÚCSTECHNOLÓGIÁVAL FELSZERELT MENTÕAUTÓ
A KORASZÜLÖTTMENTÕ-CENTRUMNAK
 Megérkezett Zalaegerszegre a Magyar Koraszülött és Újszülött
Mentõ Alapítvány által vásárolt mentõautó. A csúcstechnológiával felszerelt gépjármû a megyeszékhelyi koraszülöttmentõ-centrumnál teljesít szolgálatot, melynek munkatársai fontos és nagy
felelõsséggel járó feladatot látnak el nap mint nap.
Dr. Gárdos László, az alapítvány kuratóriumi elnöke, a zalaegerszegi megyei kórház gyermekosztályának fõorvosa sajtótájékoztatón elmondta, mintegy négyéves

pénzgyûjtõ munkának eredménye
az új mentõautók beszerzése,
melybõl egy Zalaegerszegre, míg a
másik Nyíregyházára került. A 74
millió forintos összköltséget hazai
cégek adományaiból és a személyi
jövedelemadó 1 százalékának felajánlásaiból teremtették elõ.
A hazánkban és külföldön is ritkaságnak számító csúcstechnológiás mentõautóban egy modern
szállítóinkubátor, egy non invazív
(kíméletes, gyengéd) lélegeztetésre
is alkalmas lélegeztetõgép, valamint
egy egyedileg kifejlesztett, fûthetõ
újraélesztõ-asztal is helyet kapott.
A fõorvos kérdésre válaszolva
elmondta, az ország nyolc koraszü-

löttmentõ-centruma évente négy-ötezer, míg a zalaegerszegi 150–200
súlyos vagy életveszélyes állapotú
koraszülött mentésében vesz részt.
Ezek többsége kórházból kórházba

történik, vagyis a kicsiket olyan kórházba szállítják, ahol van koraszülött-intenzív osztály. Az otthonszülés ritka, de ez is elõfordul.
Magyarországon minden 11.
gyermek koraszülöttként jön a vi-

lágra. Az ezeknél az újszülötteknél
az elsõ órákban kapott megfelelõ
ellátás nagyon fontos, fõleg az
1500 grammnál kisebb súllyal születetteknél A szakszerû mentés kiemelt jelentõségét többek között
azért is fontos hangsúlyozni, mert
az idõben érkezõ segítségnek köszönhetõen a legtöbb koraszülött
gyermek késõbb utoléri fejlõdésben nem koraszülött társait, és teljes értékû életet élhet.
Az új mentõautóval leváltják a
tízéves régit, mellyel sok mûszaki
probléma volt.
Jámbori Sándor gépkocsivezetõ, az új mentõautó mûszaki vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, a
hathengeres, 190 lóerõs, hét fokozatú automataváltóval felszerelt
gépjármû biztonságosan vezethetõ, egyenletes haladási sebességgel. A kamionok illetve az idõjárás
okozta erõs oldalszéltõl légterelõ
védi. A régi mentõautó nagyon
megszenvedte a zalai dombokat,
és rossz útviszonyoknál egyáltalán
nem volt biztonságos a vezetése.
A zalaegerszegi koraszülöttmentõ-centrum az év minden napján 24 órában végzi az idõ elõtt érkezett, súlyos állapotú kicsik mentését Zala és Vas megyében, valamint Somogy északnyugati részén.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
 A kertvárosi nehéz sorsú családok megsegítésére 2014.
május 25-én, vasárnap 19 órakor a kertvárosi templomban
(Zalaegerszeg, Átalszegett utca) jótékonysági hangversenyre
kerül sor.
Közremûködnek: a Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskara,
hangszeresei és énekesei, valamint a Pálóczi Horváth Ádám
Zeneiskola növendékei. Vezényel: Gyutainé Kiss Gabriella.

MUNKAHELYTEREMTÕ PROGRAM EURÓPÁNAK
LMP: AZ EURÓPAI UNIÓT MEG LEHET JAVÍTANI
 A közelgõ európai parlamenti választással kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót a Dísz téren Csiba Katalin, a Lehet Más a Politika EP-listájának második jelöltje. A politikus elmondta: a május
25-i EP-választás tétje az, hogy képes lesz -e az Európai Unió
megújulni, és kijavítani a 2008-as válságból fakadó hibákat, vagy
megkezdõdik egy lassú szétmorzsolódás.
– pet –
Az LMP szerint az uniót meg
kell, és meg is lehet javítani, és ebben a folyamatban az európai zöldpártokra komoly feladat hárul.
Egyedül õk tudnak ugyanis pártokon átívelõ, innovatív politikát folytatni, és ezzel támogatókat szerezni. Fontos, az Európai Parlament
zöld frakciójában magyar képviselõk is üljenek, ezért az LMP ismét
számít azoknak a szavazataira,

akik sem a jelenlegi kormányzópárt, sem a baloldal EUstratégiájával nem értenek egyet.
A politikus szerint ahhoz, hogy
jobbá váljon az unió mûködése, és
benne a tagállamok kapcsolata, illetve az egyes államok gazdasági
mutatói, mindenekelõtt munkahelyteremtõ programokra van szükség.
Ennek része a közös munkavállalói jogszabályozás is, hiszen a
konfliktus valójában nem az EUpártiak és az euro-szkeptikusok

között van, hanem a nagyvállalatokat képviselõ lobbisták és a munkavállalók érdekképviselete között.
Számos ország (fõleg a közép-kelet-európai és a déli országok)
vesztesei ennek a játszmának.
Az LMP úgy látja, hogy a következõ uniós ciklusban hatékonyabban kell foglalkozni a fiatalok helyzetével és a munkaerõpiacra történõ belépésükkel is. Ha ugyanis ezt
Európa elszúrja, akkor a következõ
húsz év biztos lejtmenet lesz.
„Az EU nem mûködik tökéletesen, de hisszük, hogy meg lehet javítani, ehhez kérjük május 25-én a
lakosság támogatását” – összegzett a politikus.

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRÓL

 Fontos a kiállás, ha szükséges, és fontos a konfliktusos kiállás
is, amennyiben a magyar érdekek megvédésérõl van szó – fogalmazott Vigh László, a Fidesz-KDNP zalaegerszegi választókerületének európai parlamenti választással kapcsolatos sajtótájékoztatóján. Az országgyûlési képviselõ beszélt arról is, hogy az elmúlt években sok méltánytalanság érte Magyarországot, és ehhez egyes magyar képviselõk is hozzájárultak.
Mint fogalmazott, sokat küzdöttek a párt képviselõi az Európai Parlamentben egy-egy kérdés kapcsán,
hogy megvédjék a nemzet érdekeit.
Bízik abban, hogy május 25-én
megszerzik a mandátumok többségét, és szép gyõzelmet aratnak az
európai parlamenti választásokon.
Pelczné dr. Gáll Ildikó, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetõje, a párt országos alelnöke elmondta: nemzeti listát állítottak, ami azt jelenti, hogy határon
túli magyarok is szerepelnek rajta.
Fontosnak tartja, hogy erõs frakció, egy értékalapú közösség jöjjön létre. Mint fogalmazott, a má-

ÖSZTÖNDÍJAT
KAPNAK
 Zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjakról döntött a
közelmúltban a város szakbizottsága. A 2013/2014-es
tanév második félévében
239 pályázat érkezett. Mûszaki ösztöndíjat 52-en
kapnak, az önkormányzati
rendelet alapján havonta 12
ezer forintot 5 hónapos idõtartamra. Az ösztöndíj egy
összegben kerül kifizetésre.
Egyéb zalaegerszegi felsõoktatási intézményben tanuló
hallgatók részére városi ösztöndíj adható, erre 84-en pályáztak, és valamennyien meg
is kapják egy összegben 5 hónapos idõtartamra a havi ötezer forintot.
Az ösztöndíjrendelet alapján tanulmányi ösztöndíjat igényelt 103 fõ. Közülük 13 olyan
hallgató pályázott, akiknek
számtani tanulmányi átlaga a
kiírásnak megfelelt, de az elmúlt félévben 30 kreditpontnál
kevesebbet teljesítettek. Õk a
teljesíthetõ kreditrõl igazolást,
kérelmet csatoltak pályázatukhoz. A mûszaki, egészségügyi
képzések esetében legalább
4.00, az egyéb képzési formáknál legalább 4.50 számtani átlagot határoz meg a rendelet. Alacsonyabb számtani
tanulmányi átlaga miatt 3 pályázó nem felelt meg a rendeletben elõírt feltételeknek.
Az érvényesen benyújtott
ösztöndíjak
összege
7.720.000 forint.

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
Fotó: –pP –

jus 25-i választás arról szól, lesznek-e elegen azok, akik a magyar
érdekek mellett ki tudnak állni. A
választók azt is értékelni fogják,

san tartott sajtótájékoztatót a
helyi Fidesz-irodában V. Németh
Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára Vigh László
országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ-helyettes társaságában.
Mint az államtitkár fogalmazott,
három olyan ügy van – a termõfölddel, az akáccal és a pálinkafõzéssel kapcsolatban – melyben
Magyarország és az EU nem ért

Vigh László és Pelczné dr. Gáll Ildikó.

mennyire voltak elégedettek az elmúlt öt évben az európai parlamenti képviselõkkel.
A feladatok között említette a
magyar föld, a rezsicsökkentés és
az uniós források megvédését.
Szélsõségesnek nevezte – balról
és jobbról is – azokat, akik a nemzeti érdekek ellen cselekszenek,
és Brüsszelbe szaladnak árulkodni, és valótlan információkat közölni. Ezzel sokat ártanak Magyarországnak.
A május 25-i választáson 25
mandátum sorsáról lesz szó, és
nem mindegy, kik képviselik az országot az Európai Parlamentben.
***
Ugyancsak az európai parlamenti választásokkal kapcsolato-

egyet, más a véleményük. A magyarok ragaszkodnak a hagyományokhoz, és be szeretnék mutatni,
hogy szükség van azokra az értékekre, melyeket a Fidesz-KDNP
képvisel. Ezért is indítanak internetes aláírásgyûjtést, bízva abban, hogy mind többen csatlakoznak ahhoz, hogy meg tudják védeni a magyar álláspontot Brüsszelben.
V. Németh Zsolt hangsúlyozta:
ragaszkodnak a földhöz, az akác
védelméhez, mely a méztermelést
biztosítja, és fellépnek azért is,
hogy a magán pálinkafõzés megmaradhasson. Úgy véli, át kellene
tekinteni, hol húzódjanak a tagállami és az uniós jogalkotás határai.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. MÁJUS 7.
A TÁMOP tranzitfoglalkoztatással az építõiparban
program támogatásával az Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány elindította TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0011.
sz. „A Termelõiskola esélyt ad” címû projektjét, melynek
célcsoportja alacsony iskolai végzettségû, vagy pályakezdõ, vagy 50 év feletti, vagy tartós munkanélküli.
30 fõ projektrésztvevõvel a kiválasztási szakaszt követõen az
alapítvány 11 hónapos munkaviszonyt létesít 105.000 Ft/hó bruttó
bérrel.
Ezen idõszak alatt a résztvevõk kõmûves-hidegburkoló vagy
homlokzatépítõ és -szerelõ képzést nyernek.
A képzés gyakorlati munka részét külsõ vállalkozásoknál
teljesítik, amely vállalkozások a vizsgát követõen újabb 11 hónapos
továbbfoglalkoztatást biztosítanak a résztvevõknek.
Jelentkezéseket még elfogadunk:
Személyesen az Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány
telephelyén
Zalaegerszeg, Csácsi út 98–100.
Telefon: 92/598-300
Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány
Központ: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.
Telefon/fax: 92/707-605
E-mail: termisk@zalaszám.hu
Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 98–100.
Telefon: 92/598-300 • Fax: 92/596-617
E-mail: termeloiskola@zelkanet.hu
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 20-0058-04
Akkreditációs lajstromszám: AL-1420

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg
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Aktuális

FÖLDRAJZBÓL AZ EGYIK LEGJOBB A RÁSZORULTAK MENTESÜLHETNEK

BUJTOR ALEX ELSÕ HELYEZÉST ÉRT EL AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK MEGFIZETÉSE ALÓL

 A hétvégi szeles idõjáráshoz nem tud olyan mértékben hozzászólni, mint például a jegybank kamatvágásához – mondja Bujtor
Alex, a Zrínyi Miklós Gimnázium 11. b osztályos tanulója, aki a
Magyar Földrajzi Társaság védnöksége alatt álló, a Miskolci
Egyetem szervezésében lezajlott Less Nándor földrajzverseny országos döntõjén 1. helyezést ért el a közelmúltban.
– A. L. –
– Engem elsõsorban a társadalom- és gazdaságföldrajz érdekel,
ez az a terület, ami igazán közel áll
hozzám. Úgy vélem, ez a legszebb
része, ugyanis ezek az ismeretek
szükségesek ahhoz, hogy napjaink
politikai és gazdasági eseményeit
átlássuk és megértsük. Iskolánkban
nem tanulunk közgazdaságtant, így

Stárics Roland felkészítõ tanár
hozzáfûzte, Alex az országos döntõ írásbeli fordulóján ugyan harmadik helyen végzett, a szóbeli
megmérettetésen azonban kiemelkedõ szakmai tudásával, felkészültségével és tájékozottságával lenyûgözte a zsûrit, méltán kiérdemelve az elsõ helyet.
– Az Egyesült Államok északi
körzetérõl kellett beszélnem. A világ

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ki tekinthetõ szociálisan rászorultnak?
– A törvény szerint az, akinek a
családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 százalékát, jelenleg 34.200 forintot. Egyedülálló akkor kap mentesítést, ha jövedelme
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 százalékát, vagyis jelenleg a 42.750 forintot,
vagy családjának vagyona nincs. A
szociális rászorultság igazolásáról
a járási hivatal egy évig érvényes
hatósági bizonyítványt állít ki, amit
Dr. Árok Krisztina
az adóhatóságnak kell bemutatni a
kérelem igénylésekor. A szociális tal járási hivatalai tudnak felvilágojogosultság megállapításával kap- sítást adni.
csolatos eljárásról a kormányhivaMegkérdeztük a NAV-tól, mi tör-

ténik akkor, ha valaki elmulasztja
bejelentési kötelezettségét? Az
egészségbiztosítási szerv átadja a
NAV-nak azon magánszemélyek
adatait, akik az általa vezetett nyilvántartásban biztosítottként vagy
egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szerepelnek. A NAV a saját nyilvántartásaiban szereplõ személyazonosító
adatok segítségével megvizsgálja,
hogy a magánszemély után fizetnek-e járulékot? Ha nem, felszólítja
a magánszemélyt, hogy megadott
határidõn belül hitelt érdemlõ módon bizonyítsa egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát. Abban az
esetben, ha a magánszemély (vagy
képviselõje) nem tesz eleget ennek,
a NAV az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget határozattal elõírja.

AZÁLEÁS-VÖLGYI VIRÁGFESZTIVÁL

nos iskolások számára szerveznek túrákat, de az éjszakai túrához
és denevérfelderítéshez korosztálytól függetlenül már bárki csatlakozhat (elõzetes jelentkezés az
elõbbihez szükséges). Végül a zárónapon civileknek szóló szakmai
elõadások, rekreatív sportprogramok, madárerdõ tansövényavató,
tájfutás, ökolabirintus, fiatal festõk
sétánya, koncertek (többek között
Zabszalma, Radics Gigi, Beatrice)
várják az érdeklõdõket.
Esõ esetén a rendezvények
helyszíne az ZVMKK épülete lesz.
A programot a városi önkormányzat, a Zalaerdõ Zrt. és az Emberi
Erõforrások Minisztériuma támogatja, Balog Zoltán miniszter fõvédnökségével.

zása a Less Nándor földrajzversenyen elért elsõ helyezés. Alex
bizonyította, a „földrajztudósok”
szûk elitjébe tartozik. A dicséret
szorgalmáért is megilleti. A földrajz óraszáma kevés, így tanórán
kívül kellett rengeteg idõt és energiát fordítania rendkívüli tudása
megszerzésére. Megérte fáradozása: jelenleg az ország egyik
legjobb földrajzos tanulója.
Alex a Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakirányán
tervezi a továbbtanulást jövõre. A
földrajz nem felvételi tantárgy, de
nincs megijedve, hiszen másik kedvence a történelem. Szereti a
nehézségeket és a kihívásokat, mi
mást választhatott volna a sportban
is, mint a nehézatlétikát és a testépítést.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, KULTURÁLT SZABADIDÕ
a társadalom- és gazdaságföldrajz
az egyetlen terület, ahol olyan fogalmakat és mögöttes folyamatokat ismerhetünk meg, mint a globalizáció
vagy az államadósság – mondja.
Alexet leginkább a regionális
földrajz érdekli. Hozzáteszi: azért,
mert adott országok és országcsoportok társadalmi és gazdasági
szerkezetét
tanulmányozhatja,
melybõl választ kaphatunk olyan
kérdésekre is, hogy egyes országok
miért sikertelenek vagy éppen sikeresek. Ezen ismeretek birtokában a
világban és az országban zajló politikai, gazdasági és pénzügyi folyamatok is érthetõbbé válnak.
– Regionális földrajz témakörére épül a Less Nándor földrajzverseny is.
– Valóban, de társadalomföldrajzi témakört is érint a verseny,
amit három kategóriában hirdettek
meg. Én értelemszerûen a harmadik kategóriában indultam. A Miskolcon rendezett országos döntõt
helyi forduló elõzte meg a gimnáziumban. Elsõ helyezést értem el, s
ezzel az eredménnyel bekerültem a
legjobb húszba.
POLITIKAI

 Az Alsóerdei Ifjúsági és Szabadidõközpont valamint az Azáleás- valamilyen új programon törték a
völgy lesz a helyszíne az elsõ alkalommal megrendezendõ Virág- fejüket, mely minden korosztályt
megszólít, hagyományteremtésre
egyik fõ gazdasági központjáról a fesztiválnak Zalaegerszegen május 29. és 31. között.
méltó, illetve a városrészeket, petankönyvi törzsanyagon kívül napi
Mint Huber Klára, a ZVMKK védelem, egészséges életmód és remkerületeket összefogó kikapés közelmúltbeli aktualitásokat, érdekességeket is igyekeztem meg- (korábban Apáczai ÁMK) igazga- kulturált szabadidõ-eltöltés a cél. csolódási lehetõséget kínál. Végül
osztani a zsûrivel. Felkészülésemet tóhelyettese elmondta, természet- Nem volt könnyû dolguk, amikor az Alsóerdõ, s a sokat látogatott
Azáleás-völgy kedtöbb szakkönyv segítette. A szerzõk
veltsége adta az ötleközül szeretném kiemelni Arday Isttet az újfajta fesztiválvánt, aki a Less Nándor földrajzverhoz.
seny egyik fõ szervezõje is egyben.
A városi önkor– De nemcsak ezzel az egy
mányzat, a Zalaerdõ
eredménnyel büszkélkedhetsz.
Zrt. és környezetvé– A 2013-as tanévben elsõ hedelmi szakemberek
lyen végeztem a Lóczy Lajos földtársultak a ZVMKK
rajzverseny kaposvári országos
mûvelõdésszervezõidöntõjében. Emellett az idei tanévhez, hogy összeállben az országos földrajz tanulmányi
hasson a minden korversenyen 17. helyezést, a földosztályt megszólító
gömb nemzetközi földrajzcsapatprogram. Az elsõ naverseny bonyhádi országos döntõpon a nyugdíjasokat
jén 4. helyezést, a Hungarian Geogvárják közös együttraphical Contest angol nyelvû földlétre, s a visszajelzérajzi tanulmányi verseny pécsi orsek szerint 15 klub élszágos döntõjében 10. helyezést
ni is fog a lehetõségértem el. Ez utóbbi részben válogagel. Május 30-án az
tás volt az idei krakkói nemzetközi
óvodások és általáföldrajzi olimpiára, ahova sajnos
nem jutottam be.
Stárics Roland felkészítõ tanár
úgy vélekedett, az elmúlt két év
kemény munkájának megkoroná-

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai
tudással és garanciával vállal
közületek és a lakosság részére
festést, mázolást, tapétázást,
továbbá kiegészítõ munkákat
(kisebb kõmûves- és burkolómunkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors,
megbízható minõségi munkavégzés referenciákkal.
Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

HIRDETÉS

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
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

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 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
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2014. május 24. (szombat)
Dupla elõadás: nyilvános tv-felvétel.
Kezdés: 17.00 és 20.00 óra
Helyszín: Zalaegerszeg, Art-mozi
Jegyek elõvételben a helyszínen kaphatók!

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

ZALAEGERSZEG VÁROS NAPI

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT

HORGÁSZVERSENY

VARGA BORBÁLA

AZ ANDRÁSHIDAI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

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

TÁMOGATÁSÁVAL

2014. MÁJUS 17.
A HORGÁSZEGYESÜLETEK ZALA MEGYEI SZÖVETSÉGE
HALFOGÓ VERSENYT RENDEZ.
Verseny helyszíne: Gébárti-tó, Andráshidai ág
Nevezési díj nincs, nevezési feltétel: 2014. évi érvényes állami
jegy és HEZMSZ-tagság
Nevezni a helyszínen lehet 6.30-ig
A verseny idõrendi leírása:
–6,30
Gyülekezõ a Kézmûvesek Házánál
6.30–7.00
Megnyitó, sorsolás
7.00–7.55
Felkészülés a versenyre
7.55–8.00
Etetés
8.00–11.00 Halfogó verseny
Mérlegelés, eredményhirdetés
11.00–
Versenyszabályok:
Horgászni 1 bottal, 1 horoggal, úszós készséggel lehet. Pergetni,
mûlegyezni nem szabad. Ragadozó halra csak a verseny
idõtartama alatt fogott csalihallal lehet. A védett halak kivételével
bármilyen hal fogható, mérlegelésig a halakat gyûrûvel merevített
szákban, élve kell tartani, majd a vízbe vissza kell helyezni. Kivétel
a törpeharcsa. Etetni a vízfelszínen úszó anyaggal nem szabad.
6.45 óra után nevezést nem fogadunk el!
Díjazás:
I. díj: Kupa és 20 E Ft értékû vásárlási utalvány
II. díj: Kupa és 15 E Ft értékû vásárlási utalvány
III. díj: Kupa és 10 E Ft értékû vásárlási utalvány
Minden versenyzõ gyermekhorgász ajándékot kap!
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ÚJ VETÍTÕN AZ ÚJ TÜSKEVÁR

 Hivatalosan is átadásra került
a digitalizált Art Mozi. Április
közepétõl a mozi próbaüzemben mûködött, május 6-tól viszont „élesben” dolgozik az új
rendszer.

szélesvásznú mozifilm készüljön a
történetbõl. Annál is inkább, mert a
Tüskevár egy közkincs, ami nem
lenne jó, ha feledésbe merülne. A
mostani mozifilm pedig úgy szóra-

Eperjes Károly, Náncsi nénit pedig Pogány Judit alakítja. A filmben szerepel továbbá Détár Enikõ, Rékasi Károly és Haumann
Péter is.

– pet –
Az ünnepélyes avatón – ahol
Gyutai Csaba polgármester mondott köszöntõt – Balogh György
(rendezõ) 2012-es Tüskevár címû
filmje került bemutatásra. A játékfilm Fekete István mûve alapján
készült, megõrizve a népszerû regény eredeti szövegét. Az avatással egybekötött premiervetítésen a
rendezõn kívül részt vett a film
operatõre, Gulyás Ákos is.
Balogh György a Tüskevár új
filmadaptációjával kapcsolatban
elmondta: merész vállalkozásnak
tûnt egy klasszikus mû, és az abból készült klasszikus fekete-fehér
film után valami újat alkotni. A tapasztalatok azonban azt mutatják,
hogy a mai gyerekek már alig olvassák Tutajos és Bütyök kalandjait, és a régi filmet is egyre kevesebben nézik meg, ezért szükségessé vált, hogy egy új, színes és

ÖNERÕBÕL KÉSZÜLT A ZALAI RÖVIDFILM

 Az Interkozmosz fõszereplõje
egy analóg arc. Hívhatjuk akár
ódivatúnak is, a lényeg, hogy
nem kér a kinti õrületbõl. Jól el
van a saját, zárt világában.
– pP –

Fotó: –pP –

koztat, hogy közben igényes és elgondolkodtató alkotás is, ami bármelyik korosztálynak ajánlható.
A filmhez sikerült komoly szereplõgárdát is felsorakoztatni: Tutajos szerepében például az a
Nagy Marcell látható, aki a Sorstalansággal vált ismertté. Matula
bácsit Kovács Lajos, István bácsit

MATT AZ EGERSZEG FESZTIVÁLON

Drávecz Szabolcs, az Art Mozi
intézményegység-vezetõje örül,
hogy hosszú elõkészületek után
megvalósulhatott a fejlesztés. Ezzel ugyanis a belvárosi mozi felveheti a versenyt a multiplexekkel, hiszen tud premierfilmeket
vetíteni. Az 56 éves, patinás moziépületbe most az egyik legmodernebb technika (egy Christi
márkájú, digitális, szoláris vetítõ)
került. Más újítások is történtek:
korszerûsödött a világítás, és
végre felkerült a homlokzatra az
Art Mozi felirat is. Remélik, hogy a
zalaegerszegiek ismét sajátjuknak érzik majd a régi Ady-mozit.
Ezt szolgálja az intézmény szlogenje is: „Régi értékek, új
technika …a Mi mozink”.

Az Interkozmosz egy huszonhárom perces független film, melynek
megálmodója és rendezõje egy zalaegerszegi fiatal alkotó, Bánhegyi
Béla; a fõszereplõ pedig nem más,
mint Szõke András színész, rendezõ, a hazai underground filmezés
egyik legnagyobb alakja. Az önerõbõl (producer és komoly mecenatúra nélkül) készült film létrejöttének
Bánhegyi Béla
körülményeirõl a rendezõ mesélt lapunknak.
van hátra, és jöhet bemutató. A film
amolyan szöveg nélküli hangosfilm,
– A címrõl sokan arra asszociál- hiszen a beszédet a zene és a künak, hogy ez egy science fiction, va- lönféle hangeffektek helyettesítik. A
lójában azonban egy zárkózott, sci- hangulata kicsit melankolikus, a törfi rajongó emberrõl szól a történet, ténet pedig elgondolkodtató.
aki nem tud beilleszkedni a társada– Az Interkozmosz életre hívása
lomba, inkább az eget kémleli. A kö- nem volt egyszerû, és sok idõ telt el,
zépkorú férfi elzártan él falujában, míg az ötlettõl eljutottunk a forgatáés régi, ûrkutatással kapcsolatos sig. Amatõr, kezdõ, független filmestárgyakkal, könyvekkel, magazinok- ként elég nehéz dolog egyrõl a ketkal veszi körbe magát. Nem kér a tõre jutni. Az ilyen alkotásokra kevés
mai világból – mondja Bánhegyi Bé- pénz jut, sõt általában igaz ez a hala.
zai filmekre is. Még nehezebb
A film Szõke András lakóhelyén, promótálni és fesztiválokra eljuttatni
vagyis Taliándörögdön (amit a Mû- a kisfilmeket. Összefogással azonvészetek Völgye fesztiválról ismer- ban sok minden sikerülhet, így jött
het a közönség) játszódik, de a tele- össze végül a forgatás – meséli a
pülés melletti, használaton kívül álló rendezõ. A helyszín már korábban
ûrtávközlési állomás is a helyszínek megvolt, a fõszereplõ személye peközött van. A forgatás tavaly novem- dig adta magát. Tulajdonképpen az
berben zajlott, a vágás azóta meg- 1994-es Nyugatról keletre, avagy a
történt, most még néhány utómunka média diszkrét bája címû film Apró-

jának karakterét (melyet szintén
Szõke Andás alakított) gondoltuk tovább.
A filmet nagyon sokan támogatták különféle tárgyakkal, eszközökkel, hogy sikerüljön autentikus környezetet, díszletet kialakítani. A
stábnak régi Galaktika magazinokra, sci-fi könyvekre, és idejétmúlt híradástechnikai eszközökre volt szüksége. Ebben egy zalaegerszegi
gyûjtõ nyújtott óriási segítséget, aki
rengeteg tárgyat kölcsönzött a filmhez. Természetesen Szõke András
is nagy segítség volt, és a filmes tapasztalataival sok kezdeti hibát kiküszöbölt.
Hogy honnan jött az alapötlet?
Bánhegyi Béla – mint mondja – gyerekkorában rajongott a sci-fiért.
Szinte az összes Nemere Istvánkönyvet olvasta, imádta Déri János
Nulladik típusú találkozások címû
tévémûsorát, így kicsit magát is beleírta a forgatókönyvbe. A filmnek a
rendezõn kívül más zalaegerszegi
vonatkozása is van, hiszen a
cinematográfus Horváth Szilárd volt,
az utómunkákat és a vizuális
effekteket Tejfel Krisztián készítette.
A stílusos plakátot pedig egy budapesti grafikus, Fehér Zoltán tervezte.
Az Interkozmoszt június 23-án
mutatják be hivatalosan a hévízi
Fontána moziban, az „Angyalok és
csavargók éjszakái” címû fesztivál
keretében. A premieren Szõke András is részt vesz, a vetítés után pedig beszélgetni is lehet a stáb tagjaival. A filmet a tervek szerint minél
több külföldi fesztiválra szeretnék eljuttatni.

EMLÉKTÁBLA A NÉHAI KÖLTÕNEK
70 ÉVES LENNE PÉCSI GABRIELLA
 Két zenekar, egy buli! Az Egerszeg Fesztiválra ismét összeáll a ’70-es évek legendás zalaegerszegi zenekara, a Matt, és
a ’90-es évek népszerû blues-csapata, a Blues Mission. A két
banda (akiknek tagjai között csupán két zenész esetében van
eltérés) május 18-án vasárnap 15.oo órakor lép fel a Széchenyi téri nagyszínpadon. Vendég a Norvégiában élõ Vincze
Zoltán szaxofonos lesz.
A tagok (Kardos Bozi Endre, dr. Hamar Sándor, Hangya Béla,
Polgár Péter, Kránitz Tóni, Markó Tamás és Gedeon „Gida” Attila)
már gõzerõvel próbálnak a vasárnapi koncertre. Mint azt Hamar
Sándor elmondta: bár fesztiválokon ritkán szerepelnek, az egykori
Matt-klubbosok azért évente összejárnak egy-egy baráti találkozóra és egy örömzenélésre.

INGYENES IZRAELI FILMHÉT
KORTÁRS MÛVÉSZFILMEK AZ ART MOZIBAN

 Fókuszban Izrael címmel izraeli filmhétre kerül sor az Art Moziban. Május 15–21. között hét kortárs filmmûvészeti alkotást láthat
a közönség, ráadásul ingyenesen – tájékoztatta szerkesztõségünket Matyéka István szervezõ.
A filmhetet május 15-én, csütörtökön 19.30-kor nyitja meg Szarka
Lajos történész. Az este folyamán
„A zenekar látogatása” címû,
2007-es film kerül mûsorra. Az alkotás a zsidó és az arab kultúra találkozását mutatja be a szereteten
keresztül. A vetítés után flódnikóstoló is várja a közönséget.
Másnap este a „Restaurálás”,
szombaton pedig a „Medúzák” címû film lesz látható. Ez utóbbi egy
kislány hányattatott sorsát és az õt
örökbefogadó nõ lelki változásait
mutatja be. Az alkotás a 2007-es
cannes-i fesztiválon Arany Kamera-díjat nyert.
Május 18-n vasárnap egy izraeli thriller, a „Fagyos napok” kerül
mûsorra, hétfõn pedig a „Tábor-

tûz” címû alkotás, mely az 1981-es
Ciszjordánia egyik vallási közösségébe kalauzolja el a nézõt.
Május 20-án az „Öt óra Párizstól”, május 21-én pedig a „Lábjegyzet” címû filmeket láthatja a
közönség. Az utóbbi drámát
2012-ben jelölték az Oscar-díj
legjobb idegen nyelvû film kategóriájába is. A történet egy õrült
versengésrõl, egy példakép csodálatáról és irigylésérõl szól, apa
és fia között. A vetítés után, a
filmhét zárásaként ismét ételkóstolással (hummuszvariációk és
zsidó tojás kóstoló) kedveskednek a nézõknek.
A filmeket a programsorozat
idejére Izrael Állam Nagykövetsége biztosítja.

 A napokban ünnepelte volna 70. születésnapját Pécsi Gabriella
költõ, a Zala Megyei Levéltár egykori könyvtárosa. Az évforduló
alkalmából volt landorhegyi lakóházának homlokzatán helyeztek
el emléktáblát a Pannon Írók Társaságának képviselõi, valamint
Gyutai Csaba polgármester.
– pet –
Szemes Péter irodalomtörténész elmondta: jobb lenne, ha ezt
a jeles napot egy szép új kötettel
ünnepelhettük volna, ám a sors
máshogy rendelte. Ezért most egy
emléktáblával tisztelegnek a 2006ban (62 éves korában) elhunyt költõ elõtt.
Gyutai Csaba polgármester
szerint a közös tudat és a közös
városi identitás erõsítése miatt nagyon fontosak az efféle alkalmak.
A város eddig is gondot fordított
arra, hogy emléktáblát, szobrot
emeljen azoknak, akik munkássá-

gukkal valami kiemelkedõt alkottak, és öregbítették a város nevét.
A jövõben egy irodalmi panteont is
létre kívánnak hozni, vagyis hasonló mûalkotásokkal emlékeznek
majd azokra a szerzõkre, akik már
nem lehetnek közöttünk.
Pécsi Gabriella alakját és munkásságát Péntek Imre költõ, a
Pannon Írók Társaságának elnöke, a Pannon Tükör folyóirat fõszerkesztõje elevenítette fel. Mint
fogalmazott: Pécsi Gabi olyan költõ volt, aki szépséggé tudta transzformálni a legkeserûbb élményeket is – például a gyermektelenség
drámáját.

A költõ 1944. május 7-én született Pakson, és 1968-tól élt Zalaegerszegen. Az egyetemi éveit
Szegeden töltötte, és ekkor kezdett írni a Tiszatáj folyóiratnak. ElPéntek Imre

Baranyai György

sõ könyve 1973-ban jelent meg „Ki
népei vagytok?” címmel, majd
több más kötete is napvilágot látott. Évtizedekig dolgozott a zalai
levéltár könyvtárosaként, innen is
ment nyugdíjba. Férjével (Baranyai Györggyel) közösen dolgoztak Nádas Péter biográfiáján.
A Landorhegyi út egyik négyemeletes társasházára elhelyezett
emléktáblát Farkas Ferenc szobrászmûvész készítette. A plakettre
a költõ neve után felkerült „A göcseji tulipán” felirat, mely egyik
versére utal.

6

Városháza

PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MEGHIRDETI

„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
VIRÁGOSÍTÁSI, PARKOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYT.
A pályázat célja: A kultúrált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése, a környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás)
3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása, parkosítás)
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és gondozottsága a nyári szünidõben is)
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl – rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.
Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a növényi
ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell!
A pályázat digitálisan is benyújtható.
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrumban válthat be.
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje 2014. július 1.
Elbírálás: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2014. augusztus 30-ig történik. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell határidõre benyújtani.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon és
e-mail címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. Horváth Zsuzsanna
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Városüzemelési Osztály Péntek Gabriella
92/502-125, kkcs@ph.zalaegerszeg.hu

ÚTLEZÁRÁS A FESZTIVÁL IDEJE ALATT
 2014. május 15-én (csütörtök) 14.00 órától május 19. (hétfõ)
6.00 óráig lezárják a Kossuth utca Széchenyi tértõl a Petõfi utcáig tartó szakaszát.
A jelzett idõpontokban a Zala Volán járatai terelõúton közlekednek.
A Kossuth utcán gépjármûvel való haladás nem lehetséges. Az
Egerszeg Fesztivál ideje alatt a Kisfaludy utca irányából gépjármûvel a Kossuth utcát nem lehet megközelíteni!
A gépjármûforgalom a Petõfi utca irányába az OTP árkádja alatti
átjárón keresztül történik.
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, gyalogosan közelítsék
meg az Egerszeg Fesztivál helyszíneit!
Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi IX. számú vegyes fogorvosi
körzet lakóit (Landorhegy, Becsali), hogy a körzetben a fogorvosi ellátás rendelési helye – 2014. május 1-jétõl – megváltozott.
A rendelés új helyszíne: Zalaegerszeg, Ady Endre utca 58.
Rendelési idõ: hétfõ, szerda: 13.00–19.00-ig
kedd, péntek: 7.00–13.00-ig
csütörtök:
11.00–17.00-ig
Fogorvos:
dr. Nagy Andrea

FEDEZZÜK FEL EGYÜTT
ZALAEGERSZEG TITKAIT!
 A XX. Egerszeg Fesztivál
programjaként tartson velünk egy belvárosi sétára!
Május 15-én, csütörtökön
10.00 órai kezdettel indul a
barangolás, az érdeklõdõket
Iványi Ildikó idegenvezetõ kalauzolja majd. A túra a Széchenyi tér 4–6-os szám alatt
található Tourinform-irodából
indul, várhatóan egy-másfél
órát vesz igénybe. A részvétel
díjtalan. A programot a
Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület szervezi.
A városnézés alapjául
szolgáló Zalaegerszeg titkai
címû ingyenes idegenforgalmi
kiadványunkat keressék a
Tourinform-irodában!

KÖZMEGHALLGATÁS
ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA REPÜLÕTÉR

FELVÉTELI

ZAJGÁTLÓ VÉDÕÖVEZETÉNEK KIJELÖLÉSE

HIRDETÉS

A 20/2012. EMMI-RENDELET 43. § (2)

ALAPJÁN A

MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
2014. MÁJUS 5–16. KÖZÖTT
RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁST HIRDET

•

•

•

a 02-es kódszámú 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az
elsõ idegen nyelv angol nyelv, a második idegen nyelv német
nyelv; emelt szintû oktatás angol nyelv és német nyelv tantárgy tanulmányi területen 2 fõ üres helyre,
a 03-as kódú 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az elsõ
idegen nyelv német nyelv, a második idegen nyelv angol nyelv;
emelt szintû oktatás angol nyelv és német nyelv tantárgy tanulmányi területen 2 fõ üres helyre,
a 04-es kódú 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az elsõ
idegen nyelv angol nyelv, a második idegen nyelv német nyelv;
emelt szintû oktatás angol nyelv és emelt óraszámú oktatás informatika tantárgy tanulmányi területen 4 fõ üres helyre.
A JELENTKEZÉSI LAP az iskola titkárságán átvehetõ.
A jelentkezési határidõ:
2014. május 15. (csütörtök) 14.00 óráig.
ELBÍRÁLÁS ÉS DÖNTÉS 2014. MÁJUS 16-IG.

TÁRGYÁBAN
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala hatósági
eljárást folytat ZalaegerszegAndráshida repülõtér zajgátló
védõövezet kijelölése tárgyában.
Az eljárás keretében repülõterek környezetében létesítendõ
zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló
176/1997. (X. 11.) korm.rendelet
20. § értelmében az NKH
Légügyi Hivatala a védõövezet
kijelölésével kapcsolatosan
2014. május 14-én
14.00 órakor
a repülõtér fogadóépületében
(Zalaegerszeg, Hatházi u.
0679/2 hrsz.)
közmeghallgatást tart,
melyre ezúton minden érdeklõdõt tisztelettel meghívok.
dr. Veron Zsolt
mb. osztályvezetõ

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK, GARÁZSOK
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiség bérlet – 140528”

Cím (Zalaegerszeg)

Balatoni u. 3.
(csökkentett induló áron)
Balatoni u. 3.
(csökkentett induló áron)
Balatoni u. 3.
Balatoni u. 3.
Balatoni u. 3.
Jókai u. 34/b.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 3.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 5.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 11.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 14.
(csökkentett induló áron)
Kossuth u. 36–38.
(csökkentett induló áron)
Kossuth u. 55.
(csökkentett induló áron)
Landorhegyi u. 28.
(együtt bérelhetõ)
(csökkentett induló áron)
Petõfi u. 20. I. emelet
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
(csökkentett induló áron)
Várkör 7.
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
Göcseji u. 4–6.
Göcseji u. 4–6.
Göcseji u. 4–6.
Göcseji u. 4–6.
Göcseji u. 4–6.
Kosztolányi u. 2.
Kosztolányi u. 7.
Kosztolányi tér 1.
Kosztolányi tér 2. C
Kosztolányi tér 4. B
Kosztolányi tér 4. E
Kosztolányi tér 27.
Kosztolányi tér 29.
Platán sor 3. A
Platán sor 3. B
Platán sor 5. B
Platán sor 7. A–B
Széchenyi tér 7.
Nyár úti garázssor
(csökkentett induló áron)
Jókai u. 34/b. alatti 14.
(csökkentett induló áron)
Köztársaság u. 17. 1.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 4.
Kosztolányi tér 18.

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

720 Ft+ÁFA/m2/hó

66.934 Ft

33.467 Ft

720 Ft+ÁFA/m2/hó

32.553 Ft

16.276 Ft

1.440 Ft+ÁFA/m /hó 68.873 Ft
720 Ft+ÁFA/m2/hó 135.295 Ft
1.440 Ft+ÁFA/m2/hó 65.105 Ft

34.436 Ft
67.647 Ft
32.553 Ft

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Alapterület

2935/A/64

iroda

36,60 m2

2935/A/64

iroda

17,80 m2

2935/A/64
2935/A/64
2935/A/64

iroda
iroda
iroda

18,83 m
36,99 m2
17,80 m2

4072/2/A/38

raktár

71 m2

150 Ft+ÁFA/m2/hó

27.051 Ft

13.526 Ft

4983/21/A/94

raktár

85 m2

200 Ft+ÁFA/m2/hó

43.180 Ft

21.590 Ft

4983/21/A/95 iroda, mûhely

34 m2

560 Ft+ÁFA/m2/hó

48.362 Ft

24.181 Ft

4983/21/A/3

iroda, mûhely

79 m2

560 Ft+ÁFA/m2/hó 112.370 Ft

56.185 Ft

4983/9/A/137

raktár

39 m2

200 Ft+ÁFA/m2/hó

19.812 Ft

9.906 Ft

2242/A/1

raktár

26 m2

280 Ft+ÁFA/m2/hó

18.491 Ft

9.246 Ft

3061/A/12

iroda

47 m2

900 Ft+ÁFA/m2/hó 107.442 Ft

53.721 Ft

iroda, mûhely

29 m2

672 Ft+ÁFA/m2/hó

raktár

97 m2

240 Ft+ÁFA/m2/hó

2275/A/1

iroda, mûhely

17 m2

3625

mûhely

3625

Alapár

2

2

4983/A/26

90.526 Ft

45.263 Ft

824 Ft+ÁFA/m2/hó

37.934 Ft

18.967 Ft

17 m2

824 Ft+ÁFA/m2/hó

35.559 Ft

17.779 Ft

raktár

22,5 m2

285 Ft+ÁFA/m2/hó

16.288 Ft

8.144 Ft

3625

raktár

9 m2

285 Ft+ÁFA/m2/hó

6.515 Ft

3.258 Ft

3625

raktár

9 m2

342 Ft+ÁFA/m2/hó

6.515 Ft

3.258 Ft

44/3/A/33
44/3/A/32
44/3/A/32
44/3/A/32
44/3/A/32
44/3/A/32
2324/3/A/25
2316/A/22
2330/1/A/39
2356/A/28
2324/2/A/46
2324/2/A/47
2357/A/15
2353/A/15
4091/A/25
4091/A/26
4090/A/26
4359/A/20
3151/A/17

pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince

38 m2
40 m2
40 m2
40 m2
45 m2
45 m2
90 m2
100 m2
179 m2
50 m2
93 m2
93 m2
66 m2
62 m2
66 m2
66 m2
69 m2
128 m2
26 m2

252 Ft+ÁFA/m2/hó 24.323 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 25.603 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 25.603 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 25.603 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 28.804 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 28.804 Ft
342 Ft+ÁFA/m2/hó 78.181 Ft
342 Ft+ÁFA/m2/hó 86.868 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 114.574 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 32.004 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 59.527 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 59.527 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 42.245 Ft
252 Ft+ÁFA/m2/hó 39.685 Ft
180 Ft+ÁFA/m2/hó 30.175 Ft
180 Ft+ÁFA/m2/hó 30.175 Ft
180 Ft+ÁFA/m2/hó 31.547 Ft
180 Ft+ÁFA/m2/hó 58.522 Ft
570 Ft+ÁFA/m2/hó 37.643 Ft

12.162 Ft
12.802 Ft
12.802 Ft
12.802 Ft
14.402 Ft
14.402 Ft
39.091 Ft
43.434 Ft
57.287 Ft
16.002 Ft
29.764 Ft
29.764 Ft
21.123 Ft
19.842 Ft
15.088 Ft
15.088 Ft
15.773 Ft
29.261 Ft
18.821 Ft

5030/6

garázs

16 m2

133,50 Ft+ÁFA/m2/hó

5.425 Ft

2.713 Ft

4072/2/A/40

garázs

12 m2

182 Ft+ÁFA/m2/hó

5.547 Ft

2.774 Ft

151/4

garázs

17 m2

319 Ft+ÁFA/m2/hó

13.774 Ft

6.887 Ft

2354/2
2354/1

garázs
garázs

16 m2
16 m2

475 Ft+ÁFA/m2/hó
475 Ft+ÁFA/m2/hó

19.304 Ft
19.304 Ft

9.652 Ft
9.652 Ft

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék!
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. Telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje: 2014. május 27. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2014. május 28. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne:
LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2014. május 29-tõl
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

7

Sport

GYÕZÖTT A SAKK EGY VEZÉREGYÉNISÉG HIÁNYZOTT
A SZÁZ TÁBLA IS KEVÉSNEK BIZONYULT

 A sakk népszerûsítésére
száztáblás versenyt rendeztek
Zalaegerszegen. A bizonytalan
idõjárási viszonyok miatt a városi sportcsarnokban csaptak össze
Szombathely
és városunk
sakk-kedvelõi.

A hivatalos végeredményt 100
tábla alapján állapították meg. A
„csatát” végül Szombathely nyerte 51:49-re, de anélkül, hogy a

vendégek dicsõségét kisebbíteni
akarnánk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy az igazi gyõztes maga a
sakk, annak népes tábora volt.

A
vasiak
egyenpólóban
érkeztek a viadalra. A párosítás során kiderült, hogy a 100
tábla kevésnek
bizonyult.
A
szervezõknek
nem
jelentett
akadályt újabb
táblák beállítása. A két város
sakkozói
egy
órán át küzdöttek egymással.

A GYENGÉBB ÕSZ DÖNTÖTT
KIESETT A CSUTI HYDROCOMP
 Két éve még saját elhatározásból mondott búcsút az NB I
– A kiesés jelent anyagi hátA-csoportjának a Z. Csuti Hydrocomp sakkcsapata. A 2013–2014-es rányt a Csuti számára?
év végén viszont eredményei alapján esett ki a legjobbak közül.
– Az önkormányzat éves szinA csapat játékosai nagy hajrát vágtak ki a tavaszi idény során,
ten támogat minket. A város már
mindössze másfél pont hiányzott a bentmaradáshoz.
eldöntötte mennyit szán sakkra ebben az évben. Dormán
– Egyértelmû, hogy gyengébb egyik vállalná a feljuLászló, névadó szponzoõszi szereplésünk miatt estünk ki – tást, sõt a bent maradt
runk, a Hydrocomp vezevélekedett Horváth Tamás, a Csuti csapatok némelyikétõje egész tavasz során
szakmai igazgatója. – Gondunkat nek is bizonytalan a
figyelemmel kísérte szetetézte, hogy a téli szünetben Sax helyzete…
replésünket. Látta, hogy
Gyula, egyik elsõ táblás játéko– Hozzánk is eljutotnagy energiát mozgósísunk elhunyt. A szabályok szerint tak a hírek. Errõl júliustottunk a bentmaradás
nem igazolhattunk senkit sem a nál elõbb nem születhet
érdekében. Nem hiszem,
helyére. Emberileg, szakmailag döntés.
hogy kihátrálna a csapat
nagy veszteség volt számunkra.
– Vállalnák a beugmögül.
Ráadásul 50 százalék feletti telje- ró szerepét?
– A bajnokság után még több
sítménnyel rajtunk kívül még nem
– Minden bizonnyal.
feladat vár önre. Melyek ezek?
esett ki egyetlen csapat sem a leg– Van arra is forgatókönyv,
– Az augusztusban megrendejobbak közül. A mezõnybõl a baj- ha ez mégsem következik be?
zésre kerülõ sakkolimpián a férfinok Kanizsa pozitív, a másik kiesõ
– Természetesen. Akkor meg- csapat szövetségi kapitánya leDecs negatív értelemben lógott ki. nyerjük a B-csoportot, és úgy ju- szek. Zalában az elmúlt hétvégén
A többi csapat hasonló játékerõt tunk vissza. Önkéntes számûzeté- szombathelyi barátainkkal 100
képviselt, ebben a késhegyre me- sünk idején is fölényesen lettünk táblás sakkversenyt rendeztünk.
nõ csatában mi voltunk a balsze- bajnokok, most sem lenne gon- Megrendezzük Zalakaroson a harencsések. Hangsúlyozom, õsszel dunk. Óriási a különbség a két gyományos egyéni sakkversea riválisok ellen elvesztett mérkõ- osztály között.
nyünket, amelyet az országos szözések miatt búcsúztunk, az ott elté– A csapat nem hullhat szét? vetség is támogat, így nagyon
kozolt pontok duplán számítottak.
– Nem hiszem, hogy nagy vál- erõs mezõny gyûlik össze. Nyáron
– Mi várható a folytatásban? tozások lennének, de hangsúlyo- pedig reménykedve várjuk a híreLehet hallani, hogy esetleg az zom, gyengébb kerettel is simán ket, hátha mégis a legjobbak köarra jogosultak közül nem mind- nyernénk a B-csoportot.
zött szerepelhetünk az õsz során.

SORSUK A KEZÜKBEN VAN
ARANYÉREM, AZTÁN A FELJUTÁS
 Vasárnap biztosan gyõzte le hazai pályán a Videoton FC csapatát, s ha a pécsiek ellen hozza elmaradt mérkõzését a ZTE FC
nõi labdarúgócsapata, akkor az NB II. Nyugati csoportjának élén
végez.
– Sorsunk tehát a
saját kezünkben van –
mondja Kostorják Zsolt,
a csapat edzõje. – Nyáron alakult csapatunk,
amely természetesen a
korábbi NB I-ben szereplõ zalai NB I-es gárda játékosaira épült, elsõ szezonjában tehát
lehetõséget kaphat a legmagasabb osztályba kerüléshez.
A történethez hozzátartozik,
hogy a bajnokságot vezetõ FTC
U–19-es
csapata
félidõben
visszalépett, a másik nagy rivális
Gyõri ETO FC-t pedig az ezt

megelõzõ fordulóban
idegenben kényszerítették megadásra az
egerszegi lányok. Így
nyílt meg az út az
aranyérem felé.
– Nem kevés nehézséggel kellett megküzdenünk a bajnokság során – folytatja az edzõ –
egész keretünk 16 játékosból áll,
s maga a csapat 12–13 játékosra
alapozódik. A tréningeken pedig
munka, tanulmányi elfoglaltság
miatt gyakran ennél sokkal kevesebben vagyunk. Ezzel együtt
csakis a bajnokság megnyerésé-

ben gondolkodtunk kezdettõl fogva, ami viszont nem jelenti feltétlenül a biztos feljutást. A NB II
két
csoportjának
gyõztese
ugyanis egymással játszik, a
gyõztes felkerül az NB I-be. A
vesztesnek is van még egy lehetõsége, az NB I 7. helyezettjével
játszat a feljutásért.
– Mi csakis a feljutásban
gondolkodunk, akár mindjárt az
elsõ körben, de a másodikban
mindenképpen. Ha viszont feljutunk, mindenképpen erõsítenünk
kell, a legmagasabb osztályban
ugyanis már profi játékosokkal
felálló, komoly játékerõt képviselõ
csapatok játszanak, ellenük a jelenlegi szûkös keret kevés –
mondta végezetül Kostorják
Zsolt, a ZTE FC nõi csapatának
edzõje.

REALITÁS A MÁSODIK HELY

 A nõk után a férfiaknál is befejezõdött a bajnokság a tekézõk
Szuper Ligájában. A ZTK FMVas férficsapata a második helyen
zárt, amely megfelel az erõviszonyoknak. A bajnok Szegedi TE kiemelkedett a mezõnybõl, pontot sem vesztve, veretlenül nyerte a
bajnokságot. Hazai és nemzetközi szinten sem vesztettek.
– Reálisnak mondható a bajnokságban megszerzett ezüstérmünk –
kezdte értékelését Fehér László, a ZTK
FMVas játékos-edzõje: –
Az elmúlt év nyarán két
meghatározó tudású játékosunk – Kiss Tamás
és Boanta Claudiu – távozott tõlünk. Helyettük Botházy
Péter személyében egy versenyzõt igazoltunk, tõle viszont többet
vártam. A jó szereplés mellett a
másik célunk a bajnokság során a
fiatalok beépítése volt. Közülük
Kozma Károly és Pákai Zsolt szerepelt legtöbbször az elsõ csapatban, nem okoztak csalódást. Jövõre már még többször számítok rájuk. Mögöttük ott van már Pintér
Károly, aki az ifi vb-n is képviseli a
magyar és természetesen az
egerszegi színeket.
– Okozott valaki csalódást,
vagy volt, aki végig nagyon jó
teljesítményt nyújtott?
– Csalódást senki nem okozott,
mindenkinek voltak jobb és roszszabb mérkõzései. Az egész szezon során hullámzó teljesítmény
nyújtottunk. Egy igazi vezéregyéniség hiányzott a csapatból,
Többek között ezért nem tudtuk
megszorítani a Szegedet. Állítom,
a két csapat kiemelkedik a magyar
mezõnybõl. Jellemzõ, hogy mi is a
zárás elõtt már több fordulóval bebiztosítottuk ezüstérmünket.

EREDMÉNYEK
Zalakerámia ZTE KK–Nyíregyházi KK
75-69 (17-16, 17-20, 25-15, 16-18)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.
Szegedi TE–ZTK FMVas 5:3
(3803-3634)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés.

– A második hely
Európa-kupás szereplést ér, vállalják?
– Természetesen.
Már többször elhódítottuk a serleget. Az
újabb sorozatban is az
elsõ helyet célozzuk
meg. Amennyiben lehetõségünk lesz rá,
szeretnénk folytatni a Bajnokok
Ligájában.
– Mi a cél a következõ bajnokságra?
– Folytatódik a fiatalok beépítése a csapatba. Az anyagi lehetõ-

võre talán jobban megszorongathatjuk a Szegedet.
– A csapatbajnokság után két
fronton is komoly feladat vár
önre. A május 18–24. között
megrendezésre kerülõ egyéni
vb-n a férfi és a nõi magyar csapatnál is ellátja a szövetségi kapitányi teendõket… Kijelölte
már a magyar csapatot, és abban hány egerszegi kap lehetõséget?
– A nõknél a lemondások miatt
csak egerszegi kötõdésû játékosok kerültek a válogatottba. Nemes Irén, aki tavaly még a ZTE
ZÁÉV játékosa volt, illetve Nemesné Juhász Gabriella, Nemes
Attila felesége. Mindkét játékos az
elmúlt szezonban osztrák csapatban játszott. A férficsapatba az
egerszegi színekben játszó Ne-

ségeink miatt nagy igazolásra nem
gondolhatunk. Bizakodunk, hogy
szponzoraink – élen az FMVas-sal
– kitartanak mellettünk. Abban is
reménykedem, hogy a játékoskeretünk is együtt marad. Akkor jö-

mes Attila került be, és az egykori
ZTK-s Kiss Tamás, aki legutóbb
Olaszországban profiskodott. A
többiek a bajnok Szeged játékosai. A vb-n mindenképpen az
éremszerzés a célunk.

ZALA MEGYEI
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2014. MÁJUS 17. (SZOMBAT)

ZTE FC–Szolnoki MÁV 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Dorog FC–Tarr Sprint Andráshida
SC 1-1 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés.
Decathlon Tolna Mõzs–Göcsej SK
2-6 (1-0)
NB II futsalmérkõzés.
ZTE FC–Videoton FC 6-2 (3-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.

NYOLCAN
A DÖNTÕBEN
 Ajkán rendezték meg a felnõtt férfi tekézõk nyugat-magyarországi bajnokságát.
A ZTK FMVas játékosai közül
hárman harcolták ki a továbbjutást a Budapesten megrendezésre kerülõ országos bajnokságra. Botházy Péter 623 fával
megnyerte a versenyt, második
helyen Kozma Károly végzett
610 fával. Farkas Sándor 573
fás teljesítménnyel 4. lett.
Siófokon, a felnõtt nõi tekézõk
nyugat-magyarországi
egyéni bajnokságán a ZTE
ZÁÉV ezüstérmes csapatából
öten jutottak az Egerszegen
megrendezésre kerülõ döntõbe.
A versenyt Airizer Emese (ZTE
ZÁÉV) 575 fával nyerte meg.
További egerszegi továbbjutók: 4. Baracsi Ágnes 564, 7.
Csurgai Anita 556, 12. Szabó
Márta 534, 13. Mátyás Szilvia
532.

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK
A ZALA MEGYEI FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓT,
MELYNEK HELYSZÍNE A ZALAEGERSZEGI ZSINAGÓGA
MELLETTI PARKOLÓ.
RÉSZTVEVÕK:
• Készenléti Rendõrség Zenekara
• Zalaegerszegi Ifúsági Fúvószenekar
• Dobverõ Ütõegyüttes
• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
10.30-tól fúvószenekari felvonulás és térzene
11.15-tõl fúvószenekari koncertek
FÕ TÁMOGATÓINK:
z Zalaegerszeg MJV Önkormányzata z
z Geodland Kft. z Klímatrend Hungary Kft. z
z Pálóczi H. Á. Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény z
z Zala-Lap Kiadói Kft. z

A rendezvény szervezõje:

Egerszegi Fúvószene
Alapítvány
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Hirdetés

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.
MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS
PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PETPALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES
KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2. • Nyitva: H–P: 8–16, Szo.: 8–14 óráig

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 8–14 ÓRÁIG!

Külföldi
munkalehetõségek,
akár nyelvtudás
nélkül is!
06-30/215-2296

Ingatlaniroda
külföldi partnerei
részére keres akár
azonnali készpénzes
fizetéssel eladó
ingatlanokat!
06-30/988-6658

Külföldi
partnereink
részére keresünk
eladó
ingatlanokat!
06-30/952-2232

Valós otthoni munkák:
adatrögzítés,
borítékolás,
bedolgozás!
06-30/605-5359
Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny
felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtérbeépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.
Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös
telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

Ausztriai
munkalehetõségek,
szak- és
segédmunkák
mindenkinek!
06-30/363-1082

MARAI KAROSSZÉRIA
•
•
•

kipufogó-gyorsszerviz
sérült és korrodált autók
javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

„A Gázmûvek” Kft.

LAKÁS ELADÓ

Gázkészülékek
beüzemelése, javítása,
épületgépészeti
kivitelezés,
készülékcsere.

Újonnan szigetelt
kertvárosi 56 m2-es
kétszobás, egyedi fûtéses
társasházi lakás eladó
Zalaegerszegen.
Érdeklõdni: 30/95-62-654.

HIBAJAVÍTÁS. IDÕPONT-EGYEZTETÉS:

Tel./fax:
92/346-612 • 30/959-4633
Zalaegerszeg,
Bíró Márton u. 24.

Zalaegerszeg központjában, csendes helyen
családi ház két, utcafrontra nyíló telekkel eladó.
Telefon: 30/9933-715.

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

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

