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Mint mondta: nemrég vonultak
le a Göcseji Múzeum régészei a
területrõl, így hozzákezdhettek a
mélyépítési munkákhoz. A Sóház
szomszédságában egy három
lépcsõházból álló, tetõteres tár-
sasház épül.  A földszinten üzlet-
helyiségek, a Sóház melletti lép-
csõházban irodák, a többi két lép-
csõházban pedig összesen 16 la-
kás kerül kialakításra.

Ez utóbbiak mérete 45–100
négyzetméter között változik. Az
épületet az AOD Építész és Grafi-
kus Iroda tervezte. Az építési
munkák várhatóan jövõ év tava-
száig tartanak, az épületet 2015.
április végén szeretnék átadni az
új lakóknak, bérlõknek. A beruhá-
zás része annak az évek óta tartó

projektnek, melynek célja a Piac
tér és környéke rekonstrukciója.

A Sütõ utcai építkezés éppen a
korabeli városmag területére esik,
ezért Simmer Lívia régészt arról
kérdeztük, hogy a feltárás során
találtak-e valamilyen várostörté-
neti szempontból fontos leletet.
Mint mondta: fõleg 19. századi
cölöpöket és újkori pincemarad-
ványokat találtak. Ez a terület már
egy bolygatott rész, így pontos
eredmény majd csak a leletek
vizsgálata és összesítése után
lesz.

Az viszont jól látszik, hogy a
város ezen része korábban is
funkcionált piacként, sõt állatpiac
is lehetett itt, mert több trágya-
dombot is találtak. További érde-
kesség, hogy a munka során egy
õskori gödör is elõkerült.
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25 éves a városi újság

– A. L. –

A gyõzelmekrõl, vereségekrõl,
életrõl és halálról szóló látványos
és lendületes produkciót tapsvi-
harral jutalmazta a közönség a
Dózsa-tagiskolában. Ez a történel-
mi kitekintés, ahogy az igazgató
fogalmazott, valamennyi tanuló

számára élõvé tette a honfoglalás-
tól a Dózsa György parasztfelkelé-
sig tartó idõszak jelentõs esemé-
nyeit. 

– Külön örülök annak, hogy
ezen a napon nemcsak a diákok,
de a pedagógusok is sztárok let-
tek, sztárként fogadtátok õket.

(Folytatás a 3. oldalon.)

DÓZSA-NAPOK
LÁTVÁNYOS BEMUTATÓ, UDVARAVATÓ

Óriási diák- és pedagógusmunka, kitörõ sikert hozó magas
színvonalú mûsor, hatalmas pedagógiai érték – értékelt
Makovecz Tamás, a Belvárosi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola igazgatója a Dózsa-napok szerdai programján, a
Dózsa György vezette felkelés 500. évfordulójának emlékére ké-
szített elõadást követõen.

– pet –

Csütörtök délelõtt Gyutai Csa-
ba polgármester fogadta hivata-
lában a diplomatát. Többek kö-
zött a két ország idegenforgalmi
kapcsolatairól, valamint a polgár-
mester legutóbbi izraeli látogatá-
sának tapasztalatairól váltottak
szót.

A délután folyamán a zala-
egerszegi Béke-Shalom Ma-
gyar–Izraeli Baráti Társaság tag-
jaival, valamint Doszpoth Attila
alpolgármesterrel találkozott
Hagai-Mei Zahav, majd a
Kersztury téren egy különleges
kiállítást nyitott meg.

(Folytatás a 6. oldalon.)

FÓKUSZBAN IZRAEL
Zalaegerszegre látogatott az Izraeli Nagykövetség elsõ

helyettese, Hagai-Mei Zahav, aki a Fókuszban Izrael címû ren-
dezvénysorozatra érkezett városunkba.

A mélygarázs betonozási munkái zajlanak a piac melletti Sütõ
utcában, ahol a 2015 tavaszára egy kétemeletes, tetõteres ház
épül fel a régi, leromlott állapotú épületek helyén. A részletekrõl
Oláh Gábor, a beruházó Városfejlesztõ Zrt. vezérigazgatója tájé-
koztatta szerkesztõségünket.

ZAJLIK AZ ÉPÍTKEZÉS
KORÁBBAN ÁLLATVÁSÁRTÉR

LEHETETT A TERÜLET

Fotó: –pP –



Lapunk megjelenésével egy
idõben kezdõdik a Dísz tér felújí-
tása. A munkaterület átadására
péntek reggel került sor. Gyutai
Csaba polgármester és Bertók
Sándor fõépítész a két kivitelezõ
cégbõl (Hydrocomp Kft. és
Naste-Bau Kft.) alakult konzor-
cium képviselõinek hivatalosan
is átadták a munkaterületet.

– pet –

A polgármester elmondta: örül,
hogy két zalai cég végzi a munkát,
hiszen ez garancia a sikerre, annál
is inkább, mert nekik is érdekük,
hogy tartsák a határidõt. A tervek
szerint szeptember 30-án átadás-
ra kerülhet a Dísz tér, a város új
fõtre.

A felújítás két pályázatból
(Komplex belváros-rehabilitációs
program és Zalaegerszeg történel-
mi városközpont rehabilitációs és
revitalizációs program) tevõdik
össze, és magába foglalja a város-
háza elõtti tér átépítését is. A Dísz
téri építkezéssel megújul az út, a
térburkolat és a zöldfelület, de új

térépítészeti elemek is kikerülnek.
Parkosításra is sor kerül: díszfák,
cserjék, padok, kerékpártárolók is
lesznek az új téren. A burkolat pe-
dig egy szintbe kerül a Tüttössy ut-
cával. A polgármesteri hivatal elõtti
terület is megszépül: új térburkola-
tot és zöldfelületet kap a tér, a vá-
ros a pályázati forráson túl pedig
vállalta a zenélõ óra rekonstrukció-
ját is. Bertók Sándor elmondta: a
Dísz térre szeretnének 2–3 új
szobrot is kihelyezni. Hamarosan
pályázatot írnak majd ki a helyi
képzõmûvészek körében. Olyan
alkotásokat várnak, amik inkább
tér- és látványelemként funkcionál-

nak, és idegenforgalmi szempont-
ból is érdekesek lehetnek, egyedi-
séget adva a tér arculatának.

A Dísz téri beruházás közel 305
millió forintból valósul meg. A mun-
kálatok idejére a lakosság türelmét
kérik. A munka elsõ szakaszában
a Kossuth és a Tüttössy utca felé
biztosítják az áthaladást.

Kiss Ferenc frakcióvezetõ sze-
rint igaz, hogy a költségvetés fõ-
összege 2,5 milliárddal emelke-
dik, de ez döntõen az állami támo-
gatásoknak, illetve a pályázati
pénzeknek köszönhetõ, nem pe-
dig az önkormányzat jó gazdálko-
dásának. A városi tulajdonban lé-
võ cégek gazdálkodásáról, az el-
fogadott üzleti tervekrõl kifejtette:
Végig kell gondolni, szükség van-e
12 önkormányzati cégre? Átgon-
dolni a mûködésüket, hatékonysá-
gukat. Igaz, hogy a cégek 3,7 mil-
liárdos árbevételét 4 milliárdra
szeretnék felemelni, de ehhez
hozzátartozik az is, hogy a mérleg
szerinti eredményük mínusz 127
millióra csökken. Meg kellene azt
is vizsgálni, hogy a veszteséges
cégek gazdálkodása megfelelõ-e
– fogalmazott Kiss Ferenc.

Major Gábor a ZTE FC Zrt.
részvényeinek értékesítésével
kapcsolatban elmondta: a mind-
össze négyoldalas megállapodás
több száz millió forintról szól, de
nagyon kevés konkrétumot tartal-
maz. A többségi tulajdonos,
Pharos 95 Kft. évi százmillió forin-
tos támogatást vállal, de a konk-
rétumok nem ismertek. A város
viszont vállalja, hogy tíz éven ke-
resztül évi 150 millió forint támo-
gatást nyújt a ZTE-nek. Kifogá-
solta a képviselõ azt is, hogy az

önkormányzat ezenfelül hozzájá-
rult 300 millió forint hitelfelvétel-
hez is. És végül megjegyezte: az
elõterjesztést az utolsó pillanat-
ban kapták kézhez a képviselõk,
így a részletekrõl keveset tud-
hattak.
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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

Az önkormányzat tíz évre köte-
lezte el magát, a megállapodás ér-
telmében évi 150 millió forint támo-
gatást biztosít a város. A költségve-
tés egészét tekintve ez az összeg
még vállalható is lenne, azonban
az már nem, hogy a lakossági
sporttevékenységre és az összes
többi kis klubra csak néhány millió
forint jut. Éppen ezért Kocsis Gyula
szorgalmazni fogja egy új városi
sportkoncepció és finanszírozási
rendszer kidolgozását.

A költségvetés elsõ negyed-
éves módosításával kapcsolatban
megjegyezte: az állami struktúra
az oka, hogy negyedévenként kell
módosítani a költségvetést az álla-

mi finanszírozás változásai miatt.
Ugyanakkor a város gazdálkodá-
sát jónak, eredményesnek minõsí-
tette. 

A Fiatal Családok Otthonának
mûködésével kapcsolatban el-
mondta, kibõvítették az igénylésre
jogosultak körét, és azt vették ész-
re, hogy a házasok hátrányba ke-
rültek, ezért most olyan döntés
született, amely során elsõbbsé-
get élveznek a házastársak.

A helyi közlekedéssel kapcso-
latban az a véleménye, hogy cél-
ravezetõbb lenne egy végleges
megoldás, így nem kellene éven-
ként hosszabbítgatni az üzemelte-
tési szerzõdést.

EZE: A ZTE FC TÁMOGATÁSÁRÓL
Elfogadhatónak tartja az EZE önkormányzati képviselõje, hogy

a város értékesítette részvényeit a ZTE FC-ben, így nem õ a fõtu-
lajdonos. Dr. Kocsis Gyula sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolat-
ban megjegyezte: aggályosnak tartja viszont, hogy olyan távoli
vállalkozó lett a többségi tulajdonos, akirõl szinte nem tudni
semmit.

MSZP: KELL 12 VÁROSI CÉG?
A költségvetés módosításával, a 100 százalékos önkormányza-

ti cégek helyzetével és a ZTE FC Zrt. részvényeinek értékesítésé-
vel foglalkozott többek között a közgyûlést követõ sajtótájékozta-
tóján az MSZP-frakció két képviselõje.

KEZDÕDIK A DÍSZ TÉR FELÚJÍTÁSA
SZEPTEMBERRE ÚJ FÕTERE LESZ A VÁROSNAK



– AL –

Balaicz Zoltán alpolgármester
felidézte, hogy a 2000-ben elfoga-
dott felsõoktatási koncepcióban
határozták meg a bõvítés irányait,
mivel akkor még csak a pénzügyi
és számviteli valamint egészség-
ügyi fõiskola mûködött a város-
ban. Megkeresték a helyi, megyei
és régióbeli cégeket és vállalato-
kat, melyeknek vezetõi mérnökhi-
ányra panaszkodtak. A szakem-
berigényre reagálva 2001-ben
kezdték meg az akkreditációs
anyag kidolgozását, melyet köve-
tõen 2002 szeptemberében elin-
dulhatott a harmadik egyetemi, fõ-
iskolai képzés, a gépészmérnök-
képzés Zalaegerszegen, ami
2004-ben mechatronikai szak-
iránnyal bõvült. 

Gyutai Csaba polgármester az-
zal folytatta, most egy újabb fejlõ-
dési állomáshoz érkeztek, mely-
nek fontos elvárása, hogy a zala-
egerszegi mûszaki felsõoktatás
megfeleljen a vállalati, piaci igé-
nyeknek. A hosszú távú vállalati
együttmûködésekre fókuszálva
2012 õszén formálisan is elindítot-
ták a duális mérnökképzést, ami
egyedülálló, Zalaegerszeg mellett
csak Kecskeméten van az ország-

ban. A város, valamint a képzést
támogató két alapítvány kötele-
zettséget vállalt továbbfejlesztésé-
ben, ezért elhatározták, a campus
területén duális képzõközpontot
hoznak létre egy használaton kí-
vüli épületben, melyre az önkor-
mányzat használati jogot kért. Az
átalakításra több tízmillió forintot,
míg az eszközbeszerzésre több
száz milliót költenek, hogy remé-

nyeik szerint 2014 õszére már
minden rendelkezésre álljon a
duális mérnökképzéshez. A helyi
mérnökképzés fejlesztésének fon-
tos mérföldköve a képzõközpont,
ahol az ország más egyetemeivel
is együtt kívánnak dolgozni, hang-
súlyozta a polgármester.

Nagy András, a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke úgy véle-
kedett, a képzõközpont egyaránt
teret ad az alapoktatásnak és a
kutatásfejlesztésnek, ami egyedül-
állóvá teszi majd a zalaegerszegi
mûszaki felsõoktatást az ország-
ban. Jelentõsége, hogy az ipar

számára is fejlesztési lehetõséget
teremt annak érdekében, hogy a
helyi gazdaságba áramoljon
vissza minden olyan innovatív
kezdeményezés, ami itt jött létre.

Dr. Németh Árpád, a képzés ta-
nulmányi vezetõje, a Pannon Fej-
lesztési Alapítvány kuratóriumi
tagja kiemelte, az országban elsõ-
ként vezették be a mechatronikai
mérnökképzésben a duális kép-
zést, melyrõl egyaránt pozitívan
nyilatkoznak a hallgatók, valamint
az együttmûködõ kis cégek és a
multinacionális vállalatok. A kép-
zõközpont létrehozásával a kép-
zés infrastrukturális háttere is
megvalósul, ami további lehetõsé-
geket ad arra is, hogy a vállalati
kapcsolatokat szorosabbra fûz-
zék. A hallgatók egyébiránt már
birtokba vették az épület egy ter-
mét. Itt készítették részben a
pneumobil versenyre nevezett
autót, melynek költségeihez szá-
mos zalaegerszegi vállalat járult
hozzá. 

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Felnõttkorotokban majd meg-

köszönhetitek azt a tudást, me-
lyet átadtak nektek – fûzte hozzá
Makovecz Tamás. 

Az iskolában hagyomány,
hogy a tûzzománc szakkör éven-
te egy-egy reprezentatív munkát
készít a Dózsa-napokra. Az idei
alkotásnak 1514 címet adták a di-
ákok. Gacsal Gábor rajz-, föld-
rajz- és médiaszakos tanár, a

szakkör vezetõje a mû leleplezé-
se elõtt elmondta, a Dózsa
György vezette parasztfelkelés
leverésének emléket állító tûzzo-
mánc-mozaikot többféle techniká-
val (akvarellel, színes ceruzával,
grafittal stb.) több hónapon át ké-
szítették a szakkörösök. 

Az ünnepség elõtt átadták a
Dózsa-tagiskola keleti udvarában
kialakított közösségi teret.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg al-

polgármestere köszöntõjében ar-
ról beszélt, hogy az iskola udva-
rának megújítása ezen sikeres
együttmûködés újabb eredmé-
nye.

Drávecz Csabáné, a belvárosi
iskola Dózsa-tagiskolájának in-
tézményvezetõje érdeklõdésünk-
re elmondta, régi vágyuk teljesült
az átalakítással, melynek során a
felszedett hatalmas betonutak he-
lyén zöldterületet hoztak létre.
Ezáltal nagyobb lett a játéktér a
napközis gyermekek számára, de
a tornaórákon is használni tudják
a parkosított udvart. Egy kisebb
színpadot is kialakítottak, ami
egyes tanórák szabad környezet-
ben történõ megtartását is szol-
gálja.

Mária néni 1914-ben született
Szarvasgedén. Nyolcan voltak test-
vérek, közülük egy kislány gyermek-
korában meghalt. A családból már
egyik testvér sem él, de õk is magas

életkort értek meg. Mária néni 1933
õszén ment férjhez Ludányi Béla
asztalosmesterhez, rá egy évre
megszületett elsõ lányuk Gabriella,
majd 1940 tavaszán második lányuk
Olga. A háború szakította meg nyu-
godt életüket, és nagyon nehéz idõ-
szak következett a család életében. 

Gabriella 1957 nyarán férjhez
ment Vadvári Tiborhoz, akivel az
egyetem elvégzése után Zalaeger-
szegen kaptak tanári állást. Olga
1962-ben kérte áthelyezését Zala-
egerszegre, 1964-ben a szülõk is a
zalai megyeszékhelyre költöztek,
feladták régi életüket. Ludányi Béla
a Deák Ferenc Szakközépiskola

elõdjénél kapott anyagbeszerzõ-
raktárosi munkát, innét ment nyug-
díjba. Ez alatt az idõ alatt született
lányunkájuk Ágnes, majd pár évvel
késõbb egy fiú unoka is, Tibor. Na-

gyon szerették a gyerekeket, sokat
foglalkoztak velük, mikor kicsik vol-
tak. Felnõttek az unokák is, családot
alapítottak, de a jó kapcsolat to-
vábbra is fennmaradt. Eddig három
dédunoka van a családban, a ne-
gyedik novemberre várható.

Mária néninek 80 éves korában,
1992-ben meghalt a férje, 1997-ben
a veje is, ezt követõen Gabriellához
költözött. 93 éves korában beteg lett,
gondozásra szorult. Ezért elõször a
Gondozóházba, majd 2008 szep-
temberétõl a Gasparich úti Idõsek
Otthonába került. Korához képest
szellemileg és testileg is jól van, saj-
nos a hallása romlott meg teljesen. 

SZÜLETÉSNAPON
A 100 ÉVES MÁRIA NÉNIT KÖSZÖNTÖTTÉK

A százéves Ludányi Bélánét köszöntötte születésnapja alkal-
mából Gyutai Csaba polgármester és dr. Kovács Gábor jegyzõ a
Gasparich úti Idõsek Otthonában.

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.

KÖZHASZNÚ

JELENTÉS
A Zalaegerszeg Felsõfokú

Oktatásáért Közalapítvány Ku-
ratóriuma 2014. április 23-i ülé-
sén fogadta el egyhangúlag a
2013-as évrõl szóló közhasznú
jelentést.

Szervezetünk fõ célja, hogy
minden tõle telhetõ anyagi és
szellemi segítséget megadjon a
Zalaegerszegen mûködõ felsõ-
oktatási intézmények fejleszté-
séhez. 

A Közalapítvány jegyzett tõ-
kéje 500 E Ft. A Közalapítvány
a 2013. évben mûködési kiadá-
sainak fedezetére Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatától 78.000 E Ft, ci-
vil szervezettõl 43 E Ft, magán-
személyektõl 72 E Ft támoga-
tást kapott. Az SZJA 1%-ból ka-
pott támogatás összege 161 E
Ft. A kiadások között szerepel a
zalaegerszegi mechatronikai
mérnökképzés mûködtetése
46.236 E Ft-tal, a BGF Gazdál-
kodási Kar stratégiai céljainak
támogatása 4000 E Ft-tal, kö-
zös fõiskolai diáknapok, gólya-
bálok támogatása, valamint
ösztöndíjasok támogatása
1020 E Ft-tal és PhD-hallgatók,
konferenciák, rendezvények
szervezésének támogatása
863 E Ft-tal. 

A közhasznú jelentés bárki
számára megtekinthetõ a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítvány székhe-
lyén (Polgármesteri Hivatal,
Kossuth L. u. 17–19., negyedik
emelet, 417-es szoba).

A támogatásokat ezúton
is nagyon köszönjük! 

DÓZSA-NAPOK
LÁTVÁNYOS BEMUTATÓ, UDVARAVATÓ

A VÁROSNAK FONTOS A MÉRNÖKKÉPZÉS
DUÁLIS KÉPZÕKÖZPONTOT HOZNAK LÉTRE

A jól mûködõ, vállalati igényekre épülõ mérnökképzés érdeké-
ben a campus területén egy épületbe költöztetik a zalaegerszegi
duális mérnökképzés egyes funkcióit. A létesítendõ képzõköz-
pont elõnyeit 2014 õszétõl élvezhetik a hallgatók – hangzott el a
beruházást ismertetõ sajtótájékoztatón. 
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RENDEZVÉNY
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI

TAGKÖNYVTÁRBAN
ÖRÖMKÖR

A Landorhegyi úti könyvtár-
ban június 3-án (kedden) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyo-
kat a lelkes szervezõk. 

A mesebirodalomban Jan-
csikából kiskirály mese-mondó-
ka és kézmûves-foglalkozáson
vehetnek részt az óvodáskorú
gyerekek Zakácsné Rinkó Ju-
lianna kismama-óvónõvel és
Góczán Judit könyvtárossal.

Az olvasóteremben rovás-
írást tanulhatnak a nagyobbak
játékos formában, sok mozgás-
sal Borsos Miklós tánc- és drá-
mapedagógussal.

A legkisebbeknek „Kerekítõ”
ölbeli játékok és mondókák te-
szik örömtelivé a délutánt, a
foglalkozásvezetõ Vajda Margit.

„A hónap elsõ keddjén
összejövünk, játszunk, szeretünk,
nevetünk és elindítunk valamit…”

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ BEVALLÁSA!
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a 2013. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának

határideje 2014. május 31. napja.

A 2013. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 2014.
május 31-ig kell bevallást tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét ugyanezen idõ-
pontig kell megfizetni.

A helyi iparûzésiadó-bevallásra szolgáló nyomtatvány a korábban kiküldöttek mellett elérhetõ a
www.zalaegerszeg.hu honlapon is.

A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét az önkormányzat 11749008-
15432704-03540000 sz. helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófi-
zetési kötelezettsége nem keletkezik.

A helyi iparûzésiadó-bevallások a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán 2014. június 2. napján ügy-
félfogadási idõn kívül is, 16.00 óráig személyesen leadhatók.

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
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort 

641 30.768 

Meghívó
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség nevében tisztelettel

meghívjuk
a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából rendezendõ
gyászmegemlékezésre és a zsidó emlékhely avatására.

Gyutai Csaba Siklósi Vilmos,
polgármester a Zsidó Hitközség elnöke

„Minderre ne rendüljön meg a föld,
és ne gyászoljon minden lakosa”

(Ámosz 8,8)
2014. június 1.

9.30 Koszorúzás a Garai Sándor emléktáblánál 
Helyszín: Arany János u.  Tûzoltóság épülete

9.45 Koszorúzás a Gettó és a Boschán Gyula emléktáblánál 
Helyszín: Tompa utca és Boschán Gyula köz

10.00 Koszorúzás a Roma Holokauszt emléktáblánál 
Helyszín: Vasútállomás

10.30 Megemlékezés 
Helyszín: Zsinagóga
Emlékezõbeszédet mond: 
Siklósi Vilmos, a Zsidó Hitközség elnöke
Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke

Schönberger András fõrabbi
Fekete László fõkántor

A zsinagógai emléktábla koszorúzása

Zsidó emlékhely avatása
Az emlékhelyet felavatja:

Gyutai Csaba polgármester
Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója

12.00 Gyászima –  Cadish
Helyszín: Izraelita temetõ
Mártíremlékmû koszorúzása

Kérjük a temetõben a zsidó szokások szerint a fejfedõ viselését! 
2014. JÚNIUS 5.

17.00 Hüvös  József –  Hirschel Salamon  emléktáblájának avatása
Helyszín: Erdõdy–Hüvös-kastély (Mindszenty Ifjúsági Ház – Botfa)
A táblát felavatják: Gyutai Csaba polgármester, Siklósi Vilmos, a
Zsidó Hitközség elnöke
Közremûködik a Válicka Citerazenekar

A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §
ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET

GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES (MAGASABB VEZETÕ)
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás tartama: 
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014. 07. 01–2019. 06. 30. (3 hónap próbaidõ)-ig szól.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Keresztury Dezsõ VMK, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Zalaegerszegi
Tourinform- és Marketingiroda mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs
irányítása. Magában foglalja a hagyományos vezetõi teendõk mellett mindhárom intézmény eseté-
ben a fõkönyvi teendõket is. A munkakör magában foglalja a következõket: költségvetés tervezése,
beszámolók készítése, forrásteremtés, pályázatok elszámolása, humánerõforrás-gazdálkodás, köz-
remûködés a marketingfolyamatokban, kezdeményezés és javaslattétel az intézmény stratégiai ter-
vezési folyamataiban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet

12. § (1)–(2) bekezdése szerint,
• költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• uniós pályázati rendszerek ismerete, abban való jártasság – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintû Számviteli/pénzügyi szoftverismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél,
• szakmai önéletrajz,
• szakmai gyakorlat igazolása, referenciák,
• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követõen az érintett intézmények vezetõi közösen döntenek.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondor Anita nyújt, a 92/314-120-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ címére történõ megkül-
désével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 224/2014, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igaz-
gatóhelyettes.



A berlini fal 25 évvel ezelõtti
lerombolására emlékeztek a
Kölcsey Ferenc Gimnázium
diákjai, illetve azok a német
cserediákok, akik Kuselbõl ér-
keztek városunkba.

– pet –

Az iskola aulájában száz darab
kartondobozból épült fel a jelképes
fal, melyet aztán a magyar és né-
met diákok graffitikkel fújtak tele.
Monok Balázs rajztanár segít-
ségével elõzõleg sablonokat is ké-
szíthettek a gyerekek, így került a
falra sok más egyéb rajz mellett az
egykori NDK szimbóluma, a Tra-
bant is. 

Molnár Katalin, a cserediák
program vezetõ tanára elmondta,
1985 óta van kapcsolatuk Kusellel,
azóta minden évben mennek zala-
egerszegi diákok Németországba,
majd a német gyerekek jönnek vá-
rosunkba. Idén a Páterdombi-
szakközépiskolával közös szerve-
zésben tizenkilenc tanuló vesz
részt a programban.

A tanár, kérdésünkre elmondta:
a két ország eltérõ történelemok-
tatása miatt nálunk többet tudnak
a hasonló korú gyerekek a berlini
falról, és az annak két oldalán lévõ
politikai rendszerekrõl, mint német
társaik. Talán furcsának tûnik, de a
németek alig foglalkoznak ezzel a
témával; a fal csak egy darab múlt
a számukra.

Mindettõl függetlenül, az emlé-
kezés részeként a jelképes berlini
falat végül az 1989-es történelmi
eseményhez hasonlóan itt is le-
rombolták.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ 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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. június 3. (kedd)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában, 
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
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 nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 

Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2013.
évben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyven-
szeresét (2013. évben a 1.140.000 Ft-ot)
nem haladhatja meg.

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartózko-
dási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ 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, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.

(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

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,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége az igényelt lak-

bértámogatással csökkentett összege meghaladja a pályázó fizetõképességének mértékét. 

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.
A pályázat elbírálásának ideje: 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,
várhatóan a 2014. június hónapban tartandó ülésén. 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki önkormányzati lakbértámogatás igénybevétele nélkül, vagy a legkisebb összegû önkormányzati

lakbértámogatás igénybevétele mellett vállalja a lakás bérbevételét.
Azonos összegû lakbértámogatási igény esetén az a pályázó jelölhetõ ki bérlõnek, aki 
– a leghosszabb idõszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lak-

bérnek és a külön szolgáltatások számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Az egyösszegû befizetés azonossága esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésé-
vel – 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,
– szociális lakásbérbeadási igényét – a szociális helyzet alapján bérbeadást igénylõk nyilvántartása

alapján – a legkorábban nyújtotta be. 
A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy 
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.

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

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen (Ft)

Ebergényi u. 16/1.

B I/3. 55 2
2 szoba, lakóelõtér, konyha,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort

333 18.315 24.750 43.065

Gasparich u. 26/A.

A II/10. 45 1+1/2 
1+1/2 szoba, elõszoba,
konyha, kamra, fürdõ-
szoba–WC

össz-
komfort

358 16.110 20.250 36.360

Kossuth Lajos u. 21–23.

VII/127. 60 2 
2 szoba, elõszoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, WC,
loggia

komfort 333 19.980 27.000 46.980

Landorhegyi u. 32.

VIII/47. 55 1+2 fél 
1 szoba, 2 félszoba, elõ-
szoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort

358 19.690 24.750 44.440 

Platán sor 36.

Fsz. 2. 54 2 
2 szoba, elõszoba, konyha,
fürdõszoba, WC

komfort 308 16.632 24.300 40.932 

LEOMLOTT A BERLINI FAL AZ AULÁBAN
MAGYAR ÉS NÉMET GYEREKEK ÉPÍTETTÉK DOBOZOKBÓL

IDÕSÜGYI KALAUZ
KIADVÁNYBEMUTATÓ
Gyutai Csaba polgármes-

ter és Radics Andrea, a Za-
laegerszegi Gondozási Köz-
pont vezetõje május 30-án,
pénteken mutatja be az Idõ-
sek Otthonában az Idõsügyi
kalauz címû kiadványt.

A könyv számos hasznos
információt tartalmaz az idõs-
korúak által igénybe vehetõ
zalaegerszegi szociális ellátó-
és támogatási rendszerrõl, a
kulturális lehetõségekrõl és
egyéb fontos tudnivalókról is.

A kalauz összeállítása és
szerkesztése A Komplex Bel-
város-rehabilitációs Program
Zalaegerszegen program ke-
retében valósul meg.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Olyan nagyméretû fotográfiák

kerültek ki a belvárosi térre, me-
lyek Izrael szépségeit és turisztikai
vonzerejét kívánják bemutatni a
magyaroknak.

Matyéka István, a Béke-Shalom
Baráti Társaság elnökeként el-
mondta: az elmúlt bõ egy hétben
Izrael került fókuszba Zalaegersze-
gen. Elõbb egy filmhét keretében
mutatták be az izraeli mûvészet
legújabb alkotásait, a mostani kiál-

lítással pedig a turizmusra kíván-
nak koncentrálni. A programsoro-
zattal a két ország lakóit szeretnék
közelebb hozni egymáshoz.

Doszpoth Attila alpolgármester
szerint Kelet-Európában keveset
tudunk Izraelrõl, pedig sok olyan
dolog van, amivel meg kellene is-
merkednünk. Ilyen például a nép
történelme, valamint az a szorga-
lom és kreativitás, amivel néhány
évtized alatt a sivatagból oázist va-
rázsoltak. Figyelmet kíván ezentúl

a mai high-tec technológia is, ami-
vel az innováció élvonalába tartoz-
nak.

Hagai-Mei Zahav a szabadtéri
tárlatot megnyitva elmondta: két és
fél éve van Magyarországon, és
nemcsak az ország, hanem a virá-
gos Zalaegerszeg is elnyerte tet-
szését. Reméli, hogy a jövõben a
két országnak, illetve a nagykövet-
ségnek és a városnak még több
kapcsolata lesz egymással, hiszen
minél több a program, annál job-
ban elmélyül a két nép közti barát-
ság. A diplomata mindenkit arra
biztatott, hogy a nyári szabadság
idején minél többen keressék fel
Izraelt, hiszen csodás dolgokat
(tengert, hegyet, sivatagot, szép
városokat) találhat ott a turista.

Ami a fotókat illeti: tavaly a Bu-
dapesti Vásárcsarnokban nyílt egy
nagyszabású börze, mely többek
között olyan fotókat mutatott be,
ami napjaink Izraelét ábrázolja. A
cél az volt, hogy olyan tárlatot ren-
dezzenek, ami csak a  magyar kö-
zönségnek szól, felkeltve az õ ér-
deklõdésüket. A Keresztury téren
egy egyedi anyag látható június 5-
ig, mely Budapest után most elõ-
ször mutatkozik be vidéken.

FÓKUSZBAN IZRAEL
VÁROSUNKBA LÁTOGATOTT A NAGYKÖVETSÉG ELSÕ HELYETTESE

Az üzemlátogatás ideje alatt
minden csoport másfél órát töltött
a telephelyen. Ez idõ alatt két elõ-
adást hallgattak meg, ahol szak-
embereink bevezették õket az
ivóvíztermelés és szennyvízelve-
zetés rejtelmeibe, illetve az akk-
reditált laboratóriumvizsgálatok
világába.

A résztvevõk betekintést nyer-
hettek az ivóvízüzem mûködésé-
be, jártak a diszpécserszobában,
ahol a folyamatirányítási rend-
szerrel ismerkedtek meg, illetve
megtekintették a szûrõgépházat,
ahol a friss ivóvíz az év minden
napján kellemes klímát biztosít.

Az elõadások mellett a gye-
rekek kipróbálhatták a szenny-
vízágazat csatornamosóját, il-
letve felülhettek az ivóvízága-
zat árokásójára. Nagy sikere

volt a szerelvénykiállításnak és
a csõszerelõ játéknak is. A kör-
út végén lajtoskocsiból kóstol-
hatták meg a frissen szûrt ivó-
vizet.

Az üzemlátogatásra összesen
12 csoport érkezett, nem csak
Zalaegerszegrõl, hanem a kör-
nyezõ településekrõl is.

A Zalavíz Zrt. felelõs közszol-
gáltatóként fontosnak tartja a leg-
kisebb korosztály szemléletfor-
málását, ezért lehetõségeihez
mérten minden lépést megtesz
annak érdekében, hogy játékos
formában bõvíthesse a jövõ nem-
zedékének víztakarékossággal
kapcsolatos ismereteit.

ERÕSÍTENI A KAPCSOLATOKAT
LEZÁRULT A ZALAVÍZ ZRT. NYEREMÉNYJÁTÉKA

A Zalavíz Zrt. a Tavaszi Vásár ideje alatt játékra invitálta a fel-
használókat. Ennek az volt a célja, hogy felmérje, az elmúlt idõ-
szakban milyen volt a szolgáltató tájékoztató kampánya.
Kíváncsiak voltak a partnerek víziközmû-törvénnyel kapcsolatos
ismereteire, illetve ivóvíz-szolgáltatással és szennyvízelvezetéssel
összefüggõ gyakorlati kérdéseket kellett megválaszolniuk.

Németh Andrea gazdasági igazgató a Zalavíz Zrt. zalaegersze-
gi ügyfélszolgálati irodájában adta át a nyereményt – egy táblagé-
pet – Süle Dezsõnének. A gazdasági igazgató a fõdíj átadásán el-
mondta, a társaság törekszik a partneri kapcsolatok erõsítésére a
felhasználóival, és a jövõben újabb akciókat is terveznek. 

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI:
BALTIKUM „fehér éjszakák” Szentpéterváron (félpanzió)

júl. 2–12. 239.900 Ft/fõ

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN
júl .1–5. 55.900 Ft/fõ

PALÓCORSZÁG–SZLOVÁKIA (SZÉP-KÁRTYA)
júl.18–20. 26.500 Ft/fõ 

JESOLOI nyaralás júl. 23–27. 72.500 Ft/fõ

SVÁJC gazdagon júl. 29–aug. 3. 121.900 Ft/fõ

LONDON és a királyi rezidenciák
aug. 4–10. 135.900 Ft/fõ

ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok
aug. 5–10. 69.900 Ft/fõ

Üdülés Dél-Dalmáciában: Dubrovnik–Montenegró
(félpanzió) aug. 17–23. 106.900 Ft/fõ

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL (SZÉP-KÁRTYA)
aug. 19–21. 28.900 Ft/fõ

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
aug. 22–24. 41.500 Ft/fõ

ISZTRIA és a KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei
szept. 10–14. 71.900 Ft/fõ 

(SZÉP-kártya és
ajándék Erzsébet

utalvány-elfogadóhely)

Bõvítettük belföldi

és egynapos

program-

kínálatunkat is!

EP-VÁLASZTÁS
Lapzártánkkor lett hiva-

talos végeredménye az
európai parlamenti válasz-
tásoknak.  A részvételi
arány meglehetõsen ala-
csony volt: Zala megyében
mindössze 28 százalék.

A Fidesz megyei szinten
55,36 százalékot ért el. Az
MSZP 9,11 százalékot, a
Jobbik 17,09, a DK 8,8, az
Együtt-PM 5,41, az LMP 3,7
százalékot kapott.

Zalaegerszegen valamivel
jobb volt a részvétel: a 48
ezer 520 választásra jogosult
állampolgár közül 14 ezer
758 (30,42 százalék) vett
részt a szavazáson. A Fi-
deszre 7 ezer 630-an (51,85
százalék) adták le voksukat.
Az MSZP 11,4, a Jobbik
14,37, a DK 10,02, az Együtt
PM 6,56, az LMP pedig 5,03
százalékot ért el a zalai
megyeszékhelyen.

A Zalai Kanapé soron
következõ estje a korábban

meghirdetett június 3.
helyett június 17-én kerül

megrendezésre!

ÜZEMLÁTOGATÁS A ZALAVÍZNÉL
A gyereknapi rendezvényekhez kapcsolódóan a Zalavíz Zrt. új-

ra megnyitotta kapuit az óvodások és általános iskolások elõtt.
A május 21-i egész napos üzemlátogatás során több mint 200
gyerek fordult meg zalaegerszegi központi telephelyünkön.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR

Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 



– Elégedettek vagyunk a csa-
pat elsõ évi szereplésével – tekin-
tett vissza a bajnoki szereplésre
Friss Szabolcs elnök. – A 32 mér-
kõzésbõl 22-õt megnyertünk, há-
rom döntetlent játszottunk, hétszer
kaptunk ki. Egyértelmûen pozitív a
kép. Harmincnégy együttesbõl vé-
geztünk a 12. helyen, ez minden-
képpen dicséretesnek mondható.
A csapat a bajnokság kezdetétõl
fogva fokozatosan fejlõdött, és ért
el egyre jobb eredményeket. Ama-
tõr együttesként helyi erõkre tá-
maszkodva szerepeltünk jól.

– A bajnokság elõtt mire tar-
tották képesnek a Göcsej SK-t?
Ismerték az ellenfeleket, vagy a
maguk erejében bíztak?

– Ismertük a csapatunk erejét,
tudtuk, jó képességû játékosok al-
kotják keretünket. Többen már
szerepeltek futsalbajnokságban.
Egy csapatnak természetesen
össze kell érnie, amely lépésrõl lé-
pésre valósult meg a bajnokság
során. A szezon elején rutintala-
nok voltunk, elbuktuk a rangadó-
mérkõzéseinket. A bajnokság vé-
gére már egyre jobban szerepel-
tünk, összeérett a társaság, és si-
került megnyernünk az alsóház
bajnokságát.

– Mennyire ismerik a város-
ban a Göcsej SK-t? Érdemes
volt belevágni egy új sportággal
a zalai megyeszékhelyen?

– Nem bántuk meg, egyre töb-
ben tudnak rólunk. A városi sport-
csarnokban fokozatosan nõtt a né-
zõszámunk. Ami annak köszönhe-
tõ, hogy a bajnokság során egyre
jobban teljesítettünk. Egyre több-
ször szerepeltünk a médiában,
több fiatal is érdeklõdik a futsal
iránt Egerszegen.

– Mekkora játékoskerettel
„gazdálkodtak” a szezon so-
rán?

– Huszonöttel, csapatunkban
van egy 8–10 fõs mag, rájuk épül
az együttes. A többiek kiegészítõ
játékosként szerepeltek. Kellett a

bõ keret, mivel a szezon során
többen bajlódtak sérüléssel, és az
eltiltottak száma is magas volt.

– A bajnokság során nagy tá-
volságot tettek meg, ami az
üzemanyagárak mellett gondo-
lom a költségvetésüket megter-
helte?

– Szerencsére több szponzor is
segítette a csapatunkat. A támo-
gatók sorába felsorakozott az ön-
kormányzat is. Nincsen névadó
szponzorunk, de igyekszünk, hogy
legyen. Az idény során mindenho-
vá eljutottunk, a mûködéshez
szükséges forintok rendelkezésre
álltak.

– Az elért 12. hely csapatsi-

ker vagy kellettek hozzá jó egyé-
ni teljesítmények?

– Akadtak egyénileg jól teljesí-
tõk. Horváth Elemér az egész sze-
zon során jó teljesítményt nyújtott,
Balikó Milán a kapuban – fõleg a
tavasz során – remekelt. Bagó
Gábor játékos-edzõ komoly szak-
mai munkát végzett, Bita Mátyás
pedig szívvel-lélekkel hajtotta vé-

gig a szezont. De elmondható a
többiekrõl is, akik pályára léptek,
mindent megtettek a sikerért.

– Milyen elképzelésekkel
vágnak neki a következõ baj-
nokságnak?

– A csapat magja együtt marad,
a játékosokkal megkezdtük a be-
szélgetéseket. Tervezünk 2–3 iga-
zolást, olyan játékosokét, akik va-
lóban erõsítést jelenhetnek a Gö-
csej SK számára. Jövõre szeret-
nénk a dobogón végezni az NB II-
ben. Amennyiben elképzeléseink
megvalósulnak, és a csapat to-
vábbra is nagy alázattal és lelke-
sen készül, nem tartom lehetetlen-
nek jövõre az éremszerzést.

A hagyományokhoz hûen há-
rom kategóriában – legjobb
csapat, legjobb nõi és legjobb
férfi sportoló – ítélte oda az Év
Sportolója címet 2013 legjobb-
jainak a közgyûlés oktatási,
kulturális és sportbizottsága. A
múlt héten megtartott összejö-
vetelen Balaicz Zoltán alpolgár-
mester, Gecse Péter bizottsági
elnök és Velkey Péter humán-
igazgatási osztályvezetõ adták
át az elismeréseket a verseny-
zõknek és csapatvezetõknek.

Az év nõi sportolója címet hét
jelölt közül Juhász Fanni, a
Zalaszám-Zalegerszegi Atlétikai
Klub versenyzõje – távollétében
Szakály István, a klub ügyvezetõ
igazgatója vette át a díját – érde-
melte ki. Az év férfi sportolója cí-
met megosztva Szanati Szabolcs
és Nemes Attila nyerte el. Szanati
Szabolcs, a ZTE Súlyemelõ Klub
sportolója a 94 kilósok között meg-
nyerte az országos bajnokságot,
csakúgy, mint Nemes Attila, a Za-
laegerszegi Teke Klub FMVas ver-
senyzõje, sprintvilágbajnok, aki
már nem elõször büszkélkedhetett
az országos bajnoki címmel.

Az év csapata címen szintén
két zalaegerszegi klub osztozhat,
a ZTE-ZÁÉV TK nõi, valamint a
Zalaegerszegi TK FMVas férfi te-
kecsapata. Mindkét csapat a Szu-
per Ligában évek óta eredménye-
sen szerepel, arany- vagy ezüstér-
mes.
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ELISMERÉS A LEGJOBBAKNAK
AZ ÉV SPORTOLÓI EGERSZEGEN

EGYRE NÉPSZERÛBB A FUTSAL EGERSZEGEN
SIKERES BAJNOKSÁG UTÁN A GÖCSEJ SK

Elsõ  idényét játszotta a Göcsej SK futsalcsapata az NB II Nyu-
gati csoportjában. A 12. helyet szerezték meg úgy, hogy meg-
nyerték a C-csoport rájátszását, ami nem mondható rossz telje-
sítménynek az újonc együttestõl. A klub háza táján  arról érdek-
lõdtünk, vajon õk miként értékelik a bajnoki szereplést?

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Kisvárda Master-

Good 1-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõ-

zés. Zalaegerszeg, 1000 nézõ.

Budaörs–Tarr Sprint
Andráshida SC 3-2 (2-1)
NB III Nyugati-csoport labdarú-

gó-mérkõzés. Budaörs, 250 nézõ.

BERTÓTI REGINA

MAGYAR BAJNOK
Fenyõfõ térségében rendez-

ték meg a tájfutók leghosszabb
bajnoki versenyszámát.

Zala megyét a TRIÓ Egerszeg
ZTC és a Göcsej KTFE tájfutói kép-
viselték, akik közül kiemelkedett a
nõi elit kategóriában Bertóti Regina
teljesítménye, aki esélyesebb ver-
senyzõket maga mögé utasítva,
szinte hiba nélküli futással elsõ he-
lyen végzett, ezzel megszerezte pá-
lyafutása elsõ felnõtt magyar bajno-
ki címét. A két évvel ezelõtt Miskolc-
ról a Göcsej KTFE-be igazolt sporto-
ló a klub történetének elsõ magyar
bajnoki aranyérmét gyûjtötte be.

Az legifjabb utánpótlás kategó-
riában Fekete Ágoston (TRIÓ Eger-
szeg ZTC) szerepelt a legjobban,
aki a 7. helyen végzett. Szintén 7.
helyen zárt N21-ben Vincze Rebeka
(Göcsej KTFE).

A szeniorok közül Varga József
(Göcsej KTFE) F50-ben a 4.,
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC)
N35-ben a pontszerzõ 6. helyen ér-
kezett célba.

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal.

TELEFON: 30/902-4426.
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„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, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

A civil szervezeteket érintõ jog-
szabályi változások, a felnõttkép-
zési törvény módosítása, valamint
az új OKJ bevezetése egyaránt
súlyos terhet rótt az egyesületre. A
kihívásoknak azonban sikerült ele-
get tenni, így az elmúlt évet közel
90 milliós bevétellel zárták. Idén is
nagy munka áll elõttük, hiszen a
jogszabályok egy része 2014-ben
lép életbe, továbbá nehézséget
ígér az új Ptk. bevezetése is, ami
gyökeresen megváltoztathatja az
egyesületek tevékenységét –
mondta Rózsás Csaba. Az ügyve-
zetõ igazgató komoly teljesítmény-
nek értékelte a 2013-ban elért
eredményeket. Továbbá kiemelte,
hogy az elmúlt évben közel 500 fõ
szerzett szakképesítést tanfolya-
maikon, és 230 ismeretterjesztõ
elõdadást tartottak. 2013-ban ün-
nepelték hatvanéves fennállásu-
kat, ami az elvégzett munka, az el-
ért eredmények ünnepe is volt
egyben. 

Bánfalvi Péter, az egyesület el-
nöke kiemelte, hogy az ismeretter-
jesztést csak közösségekre építve
tudják mûvelni, mert sok esetben
nincs fogadóközönség egy adott
helyszínre meghirdetett rendez-
vényre. Bánfalvi Péter úgy fogal-
mazott, egyetlen kivételt képez az
utcán felállított távcsõ, ami kellõen
csábító a nagyközönség számára.
Az ismeretterjesztés népszerûsíté-
se terén tehát meg kell találni azo-

kat a partnereket, akiknek segítsé-
get tudnak nyújtani akár elõadá-
saik részbeni finanszírozásával
vagy témaajánlással. Az elnök az
együttmûködõ partnereik közül ki-

emelte a zalaszentgróti nõklubot, a
gellénházi nyugdíjasklubot, vala-
mint a zalaegerszegi Mindszenty-
és Ady-iskolát. Projektjeik szintén
biztosítanak kapcsolatteremtési le-
hetõséget, hiszen számos óvodá-
val, iskolával és mûvelõdési intéz-
ménnyel dolgozhatnak együtt.

Piróth Eszter, a TIT Szövetségi
Iroda igazgatója úgy vélekedett, a
zalaegerszegi Öveges József Is-
meretterjesztõ Egyesület évtize-
dek óta õrzi dobogós helyét az or-
szágban. Nemcsak jól élnek a he-
lyi adottságokkal, de kollégáik

szakmai rátermettsége is kiváló,
akár a szakképzés vagy az isme-
retterjesztés szervezésérõl van
szó, hozzájárulva a mûködtetés
feltételeinek biztosításához.

A közgyûlésen szó esett a köz-
hasznúságot érintõ jogszabályi
változásról, az új Polgári törvény-
könyv a civil szervetekre, köztük a
TIT-egyesületekre gyakorolt vár-
ható hatásairól. Elhangzott, hogy
javukra szeretnék fordítani a válto-

zásokat, melyek megrostálják
majd a civil szervezeteket. Felte-
hetõen emiatt többen a TIT-hez
szeretnének majd csatlakozni. 

Az egyesület 2014-ben is nagy
hangsúlyt fektet a mûvelõdés
anyagi alapját biztosító szakkép-
zésre. Tanfolyamaikra, képzéseik-
re idén is legalább 500 fõt szeret-
nének beiskolázni. Az ismeretter-
jesztés új útjait keresve felvették a
kapcsolatot az Élet és Tudomány
fõszerkesztõjével, és az õsz folya-
mán író-olvasó találkozón mutatják
be a tudományos hetilapot.  

A zalaegerszegi TIT Öveges József Szakképzõ és
Ismeretterjesztõ Egyesület nemcsak megõrizte mûködõképes-
ségét 2013-ban, de az elõzõ években történt erõfeszítéseknek
köszönhetõen tíz százalékkal növelte bevételét, és kétmillió
forintos eredménnyel zárta az elmúlt esztendõt – értékelt Rózsás
Csaba ügyvezetõ igazgató az egyesület közgyûlésén.

SIKER AZ ISMERETEK TERJESZTÉSÉBEN
ÉRTÉKELTE AZ ELMÚLT ÉVET A TIT ÖVEGES JÓZSEF EGYESÜLET

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.

cipõboltokba!


