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ZA-KO ÉS B-VITAMIN NAPOK
INDUL A KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR

 Nyolcadik évadát kezdi júliusban a Kvártélyház Nyár. A belvárosi szabadtéri színházban idén is sokszínû programok várják a
közönséget. A részletekrõl Gyutai Csaba polgármester,
Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje és Ferencz
András produkciós vezetõ tartott sajtótájékoztatót a városházán.

 Elsõ ízben szervezett nyári
tábort gyerekeknek az Öko
Horgásziskola. Hétfõtõl péntekig mintegy harminc zalaegerszegi és a környezõ településekrõl érkezõ diák táborozott, na és fõleg horgászott a Gébárti-tó partján.
A részletekrõl Makovecz
Tamás, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségének elnöke és Komáromy
Zsolt táborvezetõ tájékoztatta
szerkesztõségünket. A csapattal egy rendhagyó helyszínen, a Göcseji Falumúzeumban találkoztunk, a csütörtöki program részeként
ugyanis a diákok a Zala skanzenbéli holtágán horgásztak.
Makovecz Tamás elmondta: a mostani tábor egy nagy
program része: 2014 januárjában ugyanis úgy döntött a
horgászszövetség, hogy egy
Öko Horgásziskola-programot indítanak a megye érdeklõdõ diákjai számára.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A polgármester elmondta: a
város büszke lehet arra, hogy
immár nyolcadik évadát kezdi a
nyári színház. Külön öröm, hogy
a Kvártélyház a hagyományos
produkciói elõtt, a tavalyihoz hasonlóan, most is megrendezi a
Zalaegerszegi Kortárs Mûvészeti Fesztivált (Za-Ko) melyen országos népszerûségnek örvendõ sztárok lépnek fel.
A Manna Produkcióval közösen szervezett színházi fesztiválon július 2–12. között különbözõ társulatoktól, összesen tizenegy kortárs vendégelõadást
láthat a közönség. Színpadra
 Többször beszámoltunk már a
2010-ben kezdõdött, 4,3 milliárd
forint összköltségû beruházásról, amely az ivóvízminõség javítását, a vízellátás fejlesztését
szolgálja a zalai megyeszékhelyen és 13 községben, a Zalavíz
Zrt. szolgáltatási területén.
A kivitelezési munkák a felénél
tartanak, Zalaegerszegen az elmúlt héten a csácsi városrészben
(a Balatoni út, Nyerges utca,
Bozsoki út keresztezõdésében)
ünnepélyes keretek között lerakták
a 30. kilométernyi új ivóvízvezetéket. Az eseményen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
Gyutai Csaba polgármester és Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója. Elhangzott: a beruházás az ivóvíz arzéntartalmának
csökkentését szolgálja, melynek
meg kell felelnie a szigorú európai
uniós szabványnak. A kivitelezés
várhatóan az év végéig elkészül.

AZ IVÓVÍZ MINÕSÉGÉÉRT

kerül többek között a Sörgyári
capriccio is (a Szegedi Nemzeti
Színház és az Sz-projekt közös
produkciójában), melyet egy fiatal zalai tehetség, Kaj Ádám
rendez. Ami a sztárokat illeti,

színpadon láthatjuk többek között Scherer Pétert és Mucsi
Zoltánt (Tasnádi István: Nézõmûvészeti fõiskola címû darabjában), Pelsõczy Rékát (David
Greig: Szentivánéj-ében), Béres
Ilonát és Tordai Terit A Szkalla
lányok címû produkcióban. Keresztül Európán címmel pedig
koncertet ad Tompos Kátya és
Hrutka Róbert.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Közélet

ISMÉT LESZ EGERSZEG BÚCSÚ ÉRTÉKES VÁROSKÉP, ZAVARÓ DÍSZLETEKKEL
EZE: DÖNTÉSEKRÕL

ÚJ JOGOSÍTVÁNYOKAT KAPOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT

 Az árvíz sújtotta Zenica testvérvárosnak megszavazott egymillió forintos támogatást „alamizsnának” tartja dr. Kocsis Gyula, az
 A városkép értékeinek hatékonyabb védelmérõl szólt a VárosEZE önkormányzati képviselõje. Mint a közgyûlést követõ sajtótájékoztatón jelezte, próbálta az összeget felemeltetni, de nem si- védõ Egyesület és a Városesztétikai Társaság (Vártár) legutóbbi
ülése. A civil fórum vendége Bertók Sándor fõépítész volt, aki a
került, ezért nem is szavazta meg az elõterjesztést.
településképi bejelentési eljárás szabályairól is tájékoztatta a
A Hevesi Sándor Színház jól még nem készült koncepció, az hallgatóságot.
teljesített, folytatta, ezért örül an- épület nem maradhat üresen. A
nak,
hogy
2020-ig
ismét képviselõ egyetért az ipari par- – pet –
elrontja az összképet. Az elnök pélBesenczi Árpád lett az igazgató. kokban történõ beruházásokkal,
daként említette a Stadion úti üzletCzeglédy András építész, az és kocsmasort, a Kovács Károly tér
Ugyanakkor hiányzik a teátrum a Pais-iskolában kialakítandó
egyesület elnöke mindenekelõtt állapotát, a belvárost uraló favédõ
költségvetésébõl az állami nor- idõsotthonnal.
matíva (60 millió forint), amit edKritizálta a képviselõ a ZTE- egy vetített képes elõadás kereté- célzatú plakáthengereket, a sok
dig a megyétõl kapott az intéz- Sportszolg Kft. ügyvezetõi szer- ben értékelte a belváros aktuális ál- rozsdás villanyoszlopot és régi hirmény. Szeretné, ha megoldást zõdését, bízik abban, hogy szep- lapotát, „képét”. Mint mondta: Zala- detõtáblát. A civilek szerint élhetõbegerszeg szép helyen van, ezenkí- bé kellene tenni a nagytemplom
találna a fenntartó erre a kérdés- temberben felülvizsgálják.
re. Dr. Kocsis Gyula elmondta: jaTájékoztatásul elmondta: az vül értékes városképpel és épüle- környezetét – fõleg a hátoldalát –
vaslatot tett arra, hogy mérjék fel EZE július 20-án rendezi meg az tekkel rendelkezõ településrõl van és a mellette húzódó négysávos
annak lehetõségét, hogy a báb- Egerszeg Búcsút a falumúzeum- szó. Nincs szégyenkeznivalónk. utat. Az viszont pozitív, hogy a
színház a városi tulajdonba kerü- ban, a Lokálpatrióta Díj jelöltjére, Sok viszont a zavaró „díszlet”, ami templom elõtti Mindszenty tér a válõ MMIK épületében kaphat-e he- az elmúlt évekhez hasonlóan
lyet? Az ingatlan hasznosítására javaslatokat várnak.

ros egyik impozáns színhelye lett.
A terasszal, a sétánnyal, a Szentháromság-szoborral, a kerékpártárolókkal egy használható, szép, értékes találkozási ponttá vált. Viszont sajnálják, hogy a Kazinczy teret még mindig nem sikerült barátságosabbá tenni, pedig jó adottságokkal rendelkezik, nagy lehetõségek rejlenek benne.
Bertók Sándor szerint, amint
megépül a Kiskondásig a belvárost tehermentesítõ út, elkezdõdhet a Kazinczy tér forgalomcsökkentése.
A fõépítész elmondta: a városképet az önkormányzat is tudja befolyásolni, hiszen új jogosítványokkal

MI LESZ AZ ÚJ CÉG FELADATA? JURTAFELÚJÍTÁS ÖNKÉNTESEKKEL
MEGÚJULNAK A NEMEZTAKARÓK

AZ MSZP VÉLEMÉNYÉRÕL
 A költségvetés módosításáról, a belvárosi rehabilitációról,
sportfinanszírozásról és a Zalaegerszegre települt cégek munkahelyteremtésérõl beszélt Kiss Ferenc és Major Gábor.
A szocialisták sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc úgy fogalmazott,
öndicséretnek hangzik a költségvetés 21 milliárdos fõösszege,
ugyanis ez tartalmazza az államtól
a mûködésre és a konszolidációra
kapott kiegészítõ támogatást. Úgy
véli, a belvárosi rehabilitációs
munkák az önkormányzati kampány részei, szeptember 30-ig el
kell készülnie a felújításnak. Több
tervszerûséget vár a kivitelezés
során, nem lehet egyszerre több
utcát lezárni. „Támogatunk minden olyan befektetõt, akik Zalaegerszegre jönnek. Közös érdek,
hogy újabb munkahelyek jöjjenek
létre” – fogalmazott a frakcióvezetõ. Aggodalmát fejezte ki, hogy a
ZTE KK Kft.-nek a tõkerendezé-

sen felül a város elõre kiutalja a 3.
negyedévi támogatást. Így elõállhat az a helyzet, hogy a bajnokság kezdetekor nem lesz kellõ
anyagi háttér. A felelõsség az önkormányzaté.
Major Gábor a ZTE-Sportszolg
Kft. létrejöttérõl, feladatáról és jelenlegi helyzetérõl szólt. Az a
munka, amiért a társaságot létrehozták, befejezõdött. Nem tudni,
mi lesz a feladata a továbbiakban
a cégnek. Ez nem egészen végiggondolt, valamint az sem, hogy a
városi cég ügyvezetõje miért nem
a ZTE FC Zrt.-tõl kap fizetést, ahol
szintén õ a vezetõ. A képviselõ
szerint nem közpénzbõl kellene
honorálni az ügyvezetõ tevékenységét.

 Önkéntesek részvételével jurtafelújító tábor zajlik június
23–28. között a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület és a
Kézmûvesek Háza szervezésében Gébárton. Az egyhetes közös munka során a földre való
nemeztakarók frissülnek meg,
valamint nemezpárnák és nemez lábbelik készülnek.
– b. k. –
1996-ban a millecentenárium
alkalmával készítette a nevezett
egyesület a jurtát, melyet minden
nyáron néhány hétre felállítanak a
Kézmûvesek Házánál, alkalmanként fesztiválokon, illetve a megyét képviselendõ a Mesterségek
Ünnepén Budapesten. Egyéb,

AZ MSZP-NEK NINCS MÉG POLGÁRMESTERJELÖLTJE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez tulajdonképpen egy alternatív
iskola, mely kisebb részben elméleti, nagyobb részben viszont a gyakorlati és tapasztalatbéli megismerésre alapoz – mesélte az elnök. A
program tavasszal indult, melynek
keretében kéthetente szombat délelõttönként került sor a foglalkozásokra a Gébárti-tó partján. A gyerekek nemcsak horgásztak, hanem
különféle témában (állatvédelem,
környezetvédelem, halõrzés) kiselõadásokat hallgathattak meg, illetve
megtanulták a horgászfelszerelés
összeállítását is.
A horgásziskolát és annak programjait a Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetségének éves tagdíjából finanszírozzák, ami elsõsorban
azért lehetséges, mert a szövetségnek 8300 tagja van a megyében.
A diákok részére egy munkafüzetet is összeállítottak az év során,
mely illeszkedett a horgásziskola tematikájához. Aki ezt kitöltve egy pályamunkával együtt benyújtotta, értékes díjazásban részesülhet az iskola évzáró ünnepségén, Nagykanizsán.

 Tisztújítást tartottak a közelmúltban az MSZP helyi szervezeténél, ahol városi elnöknek Kiss Ferencet választották. Alelnökök:
Major Gábor és Rétai Balázs.

És, hogy az ifjú horgászok mit
kerestek a skanzenben, illetve a Zala holtágában? Nyilván halakat, de –
mint azt Makovecz Tamás elmondta
– ennél azért többrõl volt szó. A Göcseji Falumúzeum közremûködésével és hozzájárulásával egy állományfelmérõ horgászatra várták a
gyerekeket, akik a holtágban élõ õshonos magyar fajokra (vörösszárnyú keszeg, domolykó) horgászhattak. A program részeként
pedig a kifogott halakat közösen áttelepítették az élõ Zala folyóba.
Komáromy Zsolt táborvezetõ elmondta: a diákok nagyon élvezték
az egyhetes nappali tábort. Reggel
8 órától délután 4-ig foglalkoztak a
gyerekekkel, akik délelõtt különféle
elõadásokon vehettek részt, majd
horgásztak, délután pedig különféle
szabadidõs programok és sportfoglalkozások várták õket. A diákok körülbelül egynegyedének nem volt
semmilyen horgászati alapismerete,
a többiek viszont szülõkkel, barátokkal amúgy is járnak pecázni. A tábor
népszerûségét jelzi, hogy sokan
már érdeklõdtek, hogy a nyár folyamán sor kerül- e újabb turnusra.

Kiss Ferenc arról tájékoztatta
lapunkat, hogy megkezdik a felkészülést az októberi önkormányzati
választásokra. Egyeztetnek minden baloldali párttal, civil szervezetekkel, egyesületekkel. Céljuk,
hogy közös polgármesterjelöltet
állítsanak. Zajlik az egyéni képviselõjelöltek kiválasztása is.
A pártszervezet elnöke hangsú-

ZALAEGERSZEGEN

Az önkéntes segítõk között minden korosztály megtalálható, örömmel vették a diákok részvételét a
programban. Bár a szervezõk megjegyezték, elkelne még több segítség. Szaktudás nélkül, bárkit szívesen látnának, mert ez a fajta munka valóban közösségi hozzáállást
és mind több szorgos kezet kíván.
Egyben kikapcsolódási lehetõség

egész éves kiállítási lehetõség híján szétszerelve tárolják a lakósátrat, a berendezési tárgyak karbantartására,
bõvítésére azonban így
is szükség van. Tavaly
indult egy ezzel kapcsolatos átfogó program,
amikor a fa-, bõr-, gyékény- és anyagtárgyakat vették gondozásba.
Az idén a nemeztakarók
újulnak meg, átgõzöléssel, átgyúrással, mintafrissítéssel. Újdonságként nemezpárnák és
nemez lábbelik készülnek Horváth Éva nemez- és jurtakészítõ
szakember, táborvezetõ

Ú
J
VÁROSI
ELNÖK
HORGÁSZISKOLA
NYÁRI TÁBOR GÉBÁRTON

rendelkeznek erre vonatkozóan.
Egy kormányhatározat értelmében
megszületett egy településképi bejelentési eljárási rendelet, mely
nemcsak a mûemlékekre, helyi védettség alatt álló épületekre, illetve
azok környezetére vonatkozik. Egy
nyolcnapos eljárás keretében
ugyanis a hatósági engedélyhez
nem kötött új épületeket, valamint a
felújításokat, színezéseket, újonnan
kikerülõ reklámokat is véleményezi
a város (a polgármester), ha megtörténik a bejelentés. Ha bejelentés
nélküli építkezés, felújítás történik,
ami zavarja a városképet, akkor fel
kell tárni a problémát, és bizonyítani kell, hogy az épület miért „nem illik a képbe”. Persze etikai kódex
nincs, ezért a döntés sem egyszerû,
ám a stílus, a szín különösen a környezõ épületekhez viszonyítva adnak egy támpontot.
A fõépítész szeretné, ha a városvédõkkel együtt, közösen tudnának tenni az egységesebb városképért, ezért a továbbiakban is
várja javaslataikat.

irányításával, mondta Dala Hajnalka, az egyesület munkatársa. A
hét közepén elõadásra várják az
érdeklõdõket, amikor a jurtával,
hagyományos nomád élettel kapcsolatos tudnivalókról lesz szó.

is lehet mindez a Gébárti-tó partján,
a nem hétköznapi hangulatú tevékenységgel, hiszen pályázati lehetõségnek köszönhetõen az étkezést és szükség esetén a szállást is
biztosítják a résztvevõknek.

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!

lyozta: a szocialistáknak nincs
még polgármesterjelöltje, és még
javaslata sincs a posztra, mivel közös jelöltben érdekeltek. Nem
szükséges, hogy a majdani jelölt
párttag legyen vagy politikus.
Ha viszont nem sikerül megállapodni a különbözõ szervezetekkel, akkor az MSZP önállóan indul
az önkormányzati választásokon.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

SZÜNET
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2014.
június 19. és 2014. szeptember 18. között nyári szünetet tart.

INFORMÁCIÓI
2014. július 1.

ALÁÍRTÁK A SZERZÕDÉSEKET
ÚJ HELYET KAP A „MIASSZONYUNK” IDÕSKORÚAK OTTHONA
 Három megállapodás aláírására került sor az elmúlt héten a
polgármesteri hivatalban. Ennek értelmében a „Miasszonyunk”
Idõskorúak Otthona – melyet 1993-ban a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend hozott létre saját, idõs beteg rendtagjai ellátása céljából – a volt Pais-iskola épületébe költözik.
Az intézmény 34 férõhelyes, a
gondozottak több mint 70 százaléka önellátásra képtelen, teljes ellátást igénylõ idõs, demens hölgy.
Zala megye elöregedése, a folyamatosan 50 fõ körüli várakozói létszám a szolgáltatás fennmaradását indokolta, ezért az intézmény
vezetése új fenntartót keresett, és
a város vezetéséhez fordult, hogy
a további mûködéshez segítséget

kérjen.
Új
fenntartóként
a
KOSZISZ (Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó Szervezet) vállalta, hogy átveszi az intézményt, és továbbra is a korábban kialakított szellemiséggel egyházi intézményként mûködteti, és
fenntartóként támogatja az intézmény tevékenységi körének késõbbi bõvítését, kiemelten a
hospice ellátó funkció bevezetésé-

TEGYÜNK EGYÜTT VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2014. július 4-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét
egész évben rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.
A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz, melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy ebben az évben is számos
családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési
intézmény csatlakozik az akcióhoz.
Ha a szomszéd kertje zöldebb... nevezze be õt a Virágos Zalaegerszegért környezetszépítõ versenybe!
2104-ben ismét, nem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók, hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt,
virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!

re. A város tulajdonában lévõ ingatlanok közül idõsellátás céljára a
Pais-iskola épületét tartották alkalmasnak. A volt iskola épületében
elsõ ütemben a tartós bentlakást
biztosító idõsek otthona kerül kialakításra 50 férõhellyel, második
ütemben tervezetten további 10 fõ
számára idõsellátást, 20 férõhelyen pedig hospice ellátást biztosítana az intézmény.
A sajtótájékoztatón a részletekrõl Gyutai Csaba polgármester,
Francoise nõvér, a Notre Dame
Rend magyarországi képviselõje
és Juhász Imre atya, a KOSZISZ
igazgatója beszélt és látta el kézjegyével az idõsotthonról szóló
szerzõdéseket.
Elhangzott, a város részérõl jó
döntés született, hiszen a zalaegerszegi idõsellátás férõhelyszáma emelkedik. Az önkormányzat fontosnak tartja a megfelelõ
színvonalú ellátást, idõs embe Új helyszínen, kibõvült résztvevõi gárdával és megújult
programmal várták a város és
megye lakosságát Zalaegerszegre a hagyományos esélyegyenlõségi napra. A cél újból
a fogyatékkal élõk és az ép emberek közelebb hozása volt.
A Tiszta Forrás Egyesület, a Zala Megyei Esélyteremtési Ház és
az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány közös rendezésében tartottak esélyegyenlõségi napot a

Juhász Imre, Gyutai Csaba és Francoise nõvér.

rekkel való törõdést. A város 50
évre terjedõ idõtartamra használati díj ellenében a KOSZISZ számára használatba adja az
épületet. Az új helyszínen történõ
intézménykialakításhoz a város

önkormányzata és a rend is
60–60 millió forinttal járul hozzá.
A tervek szerint még ebben az évben lebonyolításra kerül a közbeszerzési eljárás, majd a beruházás jövõ év január elsejével indul.

ESÉLYEGYENLÕSÉGI NAP

A kivitelezési munkák 2015.
augusztus végére fejezõdnek be.
Az emelet kialakításához és az
eredeti mûszaki tartalom megvalósításához további források bevonása szükséges.

fogyatékosság mögött megbúvó
fejlesztési lehetõségek eredményességérõl, a tehetségszikra felszínre hozásáról. Akadt példa közös produkcióra is a siketek és nagyothallók illetve a nagycsaládo-

Városi Sportcsarnok elõtti téren június utolsó szombatján. A fogyatékkal élõket képviselõ szervezetek mellett egyéb civil egyesületek
is részt vettek a programon, növelve ezzel annak volumenét. Az eseményt Gyutai Csaba polgármester
köszöntõje nyitotta, s központi té-

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Városgazdálkodási Kft. meghirdeti
„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT"
virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ versenyt.

mája az „érzékenyítés” volt, azaz
meg lehetett tapasztalni a fogyatékkal élõk napi nehézségeit az általuk használt eszközök (kerekes
szék, jelnyelv) kipróbálásával,
vagy éppen szimuláció (vakok és
gyengénlátók) segítségével.
A színpadra az egész megye
területérõl érkeztek fellépõk, példát mutatva a testi vagy szellemi

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.

ÉRTESÍTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókat, hogy törvényi változások miatt, a
közgyûlés döntése alapján, Zalaegerszeg közigazgatási területén 2014. július elsejétõl a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ

Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 4.
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. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Városüzemelési Osztály – Péntek Gabriella
92/502-125, kkcs@ph.zalaegerszeg.hu

látja el.

NONPROFIT KFT.

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelye és ügyfélszolgálata: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. (egyezõen a korábbi
közszolgáltatóval).
A hulladékszállítás rendjében, szállítási napokban, a negyedéves számlázási idõszakokban és a fizetendõ díj mértékében nincs
változás.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ, amelynek helyi szabályait
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.
27.) önkormányzati rendelete határozza meg, amely elérhetõ a
zalaegerszeg.hu honlap önkormányzat/közgyûlés/rendeletek rovatában.

sok összefogásaként. Sztárvendégként Hajdú Balázs humoristának tapsolhatott a közönség.
A segítségnyújtás jegyében, új
elemként véradásra volt mód az
épület hûvösében, illetve a négylábúak esélyeinek növeléseként, figyelemfelhívó jelleggel a Bogáncs
Állatmenhely is képviseltette magát a programon.
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SZURGUTI GYEREKEK A VÁROSHÁZÁN PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 Orosz testvérvárosunkból,
A legtöbb program, strandolás
Szurgutból idén nyáron is éraz AquaCity-ben várja a szurguti
keznek táborozó gyerekek Zala- fiatalokat, de ellátogatnak a Faluegerszegre. Az elsõ csoport 25 múzeumba is, ahol kézmûves-fogdiákja kísérõikkel, Kogigina
Yuliával és Demina Olgával az
elmúlt héten megérkezett a zalai megyeszékhelyre. A következõ 25 diák két hét múlva váltja a csoportot

lalkozás várja õket. Kirándulnak a
Balatonra, megismerkednek Budapest nevezetességeivel, és ellátogatnak Bécsbe is.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A városházán Gyutai Csaba
polgármester is fogadta a 11–17
év közötti fiatalokat. Kérdésekre
válaszolva mesélt Zalaegerszeg
és a városcímer történetérõl, jellegzetes magyar szokásokról.
Mint fogalmazott, reméli, a gyerekek jól érzik magukat Magyarországon a következõ két hétben,
és olyan élményekkel térnek haza, ami majd visszahozza õket újra Zalába.

Cím

AlapSzobaterület
szám
2
(m )

B. I/5.

HIRDETMÉNY

Komfortfokozat

50

1+2 fél

1 + 2 félszoba, konyha,
fürdõszoba, WC,
közlekedõ

összkomfort

333

16.650

22.500

39.150

II/3.

48

2

2 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort

333

15.984

21.600

37.584

lakóelõtér, elõtér,
komfort
fõzõfülke, fürdõszoba-WC

308

8.008

11.700

19.708

Ölyvesfalvi u. 52.

PÁLYÁZATOT HIRDET

Fsz. 4.

26

1

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Egyéb helyiségek

Platán sor 9.

Komfort- Fajlagos lakbér Havi lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)
(Ft)
Fsz. 2.

Mártírok u. 15.
tetõtér 15.

45

1

nappali, konyha, étkezõ, fürdõszoba, WC,
(földszinti pincerekesz)

összkomfort

641

31

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC

összkomfort

641

36

1

1 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,
fürdõszoba–WC

komfort

308

11.088

16.200

27.288

73

2+1/2

2 + 1/2 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort

333

24.309

32.850

57.159

1

1 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort

333

11.988

16.200

28.188

28.845
Sütõ u. 3.

Platán sor 38.
II/1.

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen (Ft)

Egyéb helyiségek

Kosztolányi u. 9/C

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

Cím

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Ebergényi u. 16/1.

PÁLYÁZATI
Alapterület Szoba(m2)
szám

Havi
lakbér
(Ft)

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

19.871
Fsz. 3.

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés 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. július 30. (csütörtök)
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 tartózkodási 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 Polgármesteri 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 megfelelõ – 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 megtévesztette 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 beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2014. szeptember).
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 alaplakbérnek 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 – származó 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.

Széchenyi tér 4.

II/6.
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A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés 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. július 30. (csütörtök).
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 negyvenszeresét (2013. évben a 1.140.000 Ft-ot).
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel vagy legalább 5 éve tartózkodási 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 Polgármesteri 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 megfelelõ – 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 megtévesztette 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 lakbértámogatással
csökkentett összege meghaladja a pályázó fizetõképességének mértékét.
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó
jövedelem 30%-a.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2014. szeptember hónapban tartandó ülésén.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502-139, illetve
az 502-140 számon.
További információ: www.zalaegerszeg.hu
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PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe
adni határozott idejû idõtartamra, 2014. augusztus 1. napjától az alábbi helyiségeket:

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

Megnevezés

Alapterület

Széchenyi tér 4–6. épület
I. emelet
4. sz. iroda

2 egymásból
nyíló iroda

15,87 m2

35.408 Ft

35,408 Ft

—

Széchenyi tér 4–6. épület
I. emelet
9. sz. iroda

iroda

10,65 m2

23.761 Ft

23.761 Ft

—

A II/41.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.086

B II/46.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

Széchenyi tér 3–5. épület
II. emelet

179

6.444

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

5.549

Kossuth u. 47–51.
III. emelet 305., 306.,
307., 308. sz. helyiségek

A t.tér 55.

31

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. július 30. (csütörtök)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Bérlõkijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2014. szeptember hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

ALAPÍTVÁNYOK
TÁMOGATÁSA
 A város közgyûlése legutóbbi ülésén úgy döntött,
hogy az alábbi alapítványokat
támogatja a 2014. évi költségvetési rendeletben biztosított
keretösszeg terhére:
Millecentenáriumi Közalapítvány 300 ezer forint, a
Lakhatásért és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvány pedig 1–1
millió forint támogatást kap.
A közalapítványok mellett
a közgyûlés több alapítványt
is támogat 50 ezer és 200
ezer forint közötti összegben.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitva tartás
hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00
nyáron: szombat–vasárnap: 9.00–12.00

BARANGOLJUNK EGYÜTT AZ EGYKORI ZALAEGERSZEGEN!
Múltidézõ belvárosi sétára invitálja az érdeklõdõket a Tourinformiroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület július 3-án, csütörtökön 10 órai kezdettel. A túra a Széchenyi tér 4–6-os szám alatt található Tourinform-irodából indul, Iványi Ildikó idegenvezetõ kalauzolásával. A régi Zalaegerszeget, a város neves épületeit, tereit és
utcáit felidézõ séta várhatóan 1–1,5 órát vesz igénybe.
A városnézés alapjául szolgáló Zalaegerszeg titkai címû ingyenes idegenforgalmi kiadványt keressék a Tourinform-irodában.

Bruttó induló (licit)
bérleti díj/hó

Cím (Zalaegerszeg)

irodák, raktárak ∑
567,56 m2
stb.
iroda

111,3 m2

1.315.869 Ft
203.545 Ft

Bánatpénz

1.315.869 Ft
203.545 Ft

Megjegyzés

riasztórendszerrel
ellátva
légkondicionált
helyiségek

A helyiségekre esõ közüzemi és társasházi közös költséget a bérleti díjon felül kell megfizetni. A helyiségek bérbeadása külön-külön, azok jelenlegi állapotában történik.
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság.
Pályázati ajánlat
A pályázatokat „Pályázat NLC 140801” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani az alábbiak szerint:
– a pályázat fajtájának megjelölését,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– adott esetben a hasznosítás idõtartamát,
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot,
– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilatkozat” nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.
Pályázat beadásának határideje: 2014. július 21-én 10.00 óráig beérkezõleg.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219., 221. iroda. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton.
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Pályázati biztosíték
A pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejûleg
kell az ajánlattevõnek a kiíró rendelkezésére bocsátani.
A pályázati biztosíték (bánatpénz) összege az egy havi bruttó bérleti díjjal megegyezõ összeg, amely
eredményes pályázat esetén az óvadékba vagy a fizetendõ bérleti díjba beszámít.
A bánatpénz befizetésére szolgáló csekk a Polgármesteri Hivatal 211. irodájában kérhetõ, de a bánatpénz átutalással is fizethetõ ZMJV Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú
bankszámlaszámára történõ átutalással.
Nem nyertes pályázók részére a pályázó részérõl befizetett bánatpénz az eredményhirdetéstõl számított
15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a
bánatpénzt a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, az ajánlatokat érvénytelennek
vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat bontása
A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.
Pályázat bontásának idõpontja: 2014. július 21-én 10.20 órakor
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A bontást követõen megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek érvénytelenek. A
pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevõ vehet részt, akinek ajánlatát az ajánlattevõ nem minõsítette érvénytelennek.
Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be,
b) a bánatpénzt a pályázó határidõben nem fizette meg, vagy annak megfizetését nem igazolta,
c) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Pályázati tárgyalás
A pályázati regisztráció a pályázati tárgyalás meghirdetett idõpontja elõtt 15 perccel kezdõdik. A pályázó köteles a pályázati tárgyaláson személyesen megjelenni, olyan idõpontban, hogy regisztrálása
megtörténhessen.
Gazdasági társaságok képviselõi egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal,
természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni.
A pályázó legalább teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti
magát a pályázati tárgyaláson.
Pályázati tárgyalás idõpontja: 2014. július 21-én 10.45 órakor
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésével egyidejûleg történik.
Licit lebonyolítása:
A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezetõ személy által meghatározott
összeggel lehet változtatni.
A pályázatot az az ajánlattevõ nyeri meg, aki a pályázati kiírásban meghatározottak szerinti legkedvezõbb ajánlatot adta.
Ha a beérkezett vagy a pályázati tárgyalás (licit) során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevõ sem tesz, a tárgyalást levezetõ személy a nyertes ajánlattevõt sorsolással állapítja meg.
Szerzõdéskötés:
Nyertes pályázat esetén – a hatályos Vagyonrendelet 38. § alapján – a szerzõdés megkötésével egyidejûleg a bérlõ a vállalt kötelezettségeinek biztosítására óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke kéthavi bruttó bérleti díj ellenértéknek megfelelõ összeg.
A pályázaton nyertes ajánlattevõvel a bérleti szerzõdést az eredményhirdetéstõl számított 30 napon
belül kell megkötni.
A nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötést követõen csak a bérbeadó elõzetes engedélyével változtathatja meg tevékenységi körét.
A megkötött szerzõdés sem a bérbeadó, sem a bérlõ részérõl rendes felmondással nem szüntethetõ meg.
A helyiség energetikai tanúsítványának átadása a szerzõdéskötéssel egyidejûleg történik, melynek várható idõpontja 2014. július 31.
A helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály Szervezési Csoportjánál (II. emelet, 219. és 221. sz. iroda, telefon:
92/502-199, 92/502-173/174) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen
indoklás nélkül érvénytelennek vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
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Városkép

TULIPÁN A FELSZAKADT BETONBÓL
SZABOLCS PÉTER A DÍSZ TÉR TÖRTÉNETÉRÕL MESÉLT

 Évfordulója még nincs (majd jövõre), aktualitása viszont annál
inkább van a Dísz tér és a Tulipános szökõkút történetének. Szabolcs Péter szobrászmûvész és Pelényi Gyula építész tervei alapján 1985-ben készült el a belváros tulajdonképpeni fõtere, melyet
épp ezekben a hetekben, hónapokban alakítanak át. Jórészt minden megváltozik, csak a kút marad.
A tér kialakulásának és a díszkút felállításának közel 30 évvel
ezelõtti körülményeirõl Szabolcs
Péter mesélt. A videó a Color Arts
Fesztivál „pszeudó” Dísz térré alakított fogadóterében került bemutatásra. Az interjút lapunk munkatársa Pánczél Petra készítette, a
videofilmet pedig a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói – Gyulai
Zsóka és Rózsás Rita Regina – állították össze Monok Balázs tanár
vezetésével. Ebbõl olvashatnak
most részleteket.
– Milyen volt a városkép a tér
kialakulását megelõzõ idõszakban?
– A tér körvonalai már a ’70-es
években kialakultak a Kossuth utcai és a Tüttössy utcai régi lakóházak elbontásával és a Csipkeház
felépítésével. Érdekes idõszaka
volt ez Zalaegerszegnek; a város
egy fellendülõ szakaszban volt.
Utólag persze kicsit ellentmondá-

sosnak is tûnik ez a kor, hiszen a
régi házakat szanálták, és ezzel
megszûnt a korábbi kisvárosi hangulat is.
– Felkérésre készült a kút és
a tér, elõre meghatározott koncepció szerint, vagy szabad kezet kaptak Pelényi Gyulával?
– Nem felkérés volt ez, hiszen
egy országos, többfunkciós pályázatot írtak ki egy centrális tér (és
benne egy kút) kialakítására. Miután elkészült a Csipkeház Vadász György tervei alapján,
Kustos Lajos tanácselnök közremûködésével született meg az a
koncepció, hogy kerüljön kialakításra egy belvárosi tér, ahol ünnepségeket, rendezvényeket lehet
tartani. Ez egybeesett a város rendezett tanácsúvá nyilvánításának
100. évfordulójával. Az eredeti tervekben egy barokkos kút szerepelt. Viszont mivel a teret lebetonozták, Pelényi Gyulával támadt

egyfajta ellenérzésünk, ami végül
az ihletõje lett a terveinknek. Azt
gondoltuk, hogy a természet
olyan, hogy a beton repedéseinél
végül mindig elõbújik a virág. Vagyis létesüljön a térre egy olyan
absztrakció, mely azt szimbolizálja, hogy a felszakadt betonból kinyílik egy virág; egy tulipán. Ezt a
népmûvészeti érdeklõdésem inspirálta, hiszen a dísztárgyakon
gyakori motívum volt ez. A pályázat zsûrizése aztán Budapesten
volt, és végül a mi munkánk nyerte el a bírálók tetszését. A munka
során tulajdonképpen szabad kezet kaptunk, és nem volt megalkuvás sem a szobor elkészítésében.
Kompromisszumokra persze szükség volt, de leginkább a technikai
adottságok és lehetõségek miatt.
– Voltak viták, vagy a lakosság részérõl ellenérzések a szoborral vagy a tér kialakításával
kapcsolatban?
– Nem emlékszem komoly vitákra, és úgy éreztem akkor is és
most is, hogy az itt élõk gyorsan
befogadták és megszerették a
Dísz teret és a Tulipános kutat, hiszen egyszerû, világos szimbólum,
amihez lehet kötõdni. A megnyitó

KÉPES NAPLÓ A ’60-AS ÉVEKBÕL
GENERÁCIÓS RETROKÖTET A VÁROSRÓL
 A Zalaegerszegrõl elszármazott Miklosovits László grafikusmûvész Retro – Zalaegerszeg címû, rendhagyó képes naplóját mutatták be az elmúlt héten a Göcseji Múzeumban. A nosztalgikus
hangulatú kötetbemutatón a szerzõ és a közönség felelevenítette
az ’50-es, ’60-es évek Zalaegerszegének jellegzetes figuráit is.

ber, Márci néni, a gesztenyeárus),
és egy fiatalokból álló baráti társaság, akik késõbb szétreppentek a
világban. A barátság azonban
megmaradt.
Miklosovits László elárulta: írás
– pet –
újabb és újabb emlékek villannak közben sokszor gondolt arra, hogy
fel. Tulajdonképpen a fiatal Miklo- épp Hraballal söröznek Prágában.
A könyvet – melyet a szerzõ sa- sovits életútján vagy inkább útke- Hiszen a mester sokszor írt úgy,
ját 70. születésnapjára készített –,
valamint Miklosovits eddigi munkásságát Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója mutatta be. A grafikusmûvész számos könyvet illusztrált
az elmúlt évtizedekben, szerepelt
csoportos tárlatokon, ám volt több
önálló kiállítása is. Néhány éve
például a Hevesi Sándor Színház
nézõtéri galériájában. 1970–77-ig
a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiójának tagja volt. Dolgozott a Rakéta
újságnak, 1982-tõl pedig a Nimród
vadászati folyóirat munkatársa.
Kiss Gábor elmondta: elõször
2010-ben találkozott a Retro – Zalaegerszeg kéziratával, és elõszót
is írt a könyvhöz. A kötet rendhagyó, hiszen nem feltétlen kronologikus sorrendben, hanem afféle
asszociációs módszerrel tárja
elénk az évtizedekkel ezelõtti Za- resésén keresztül tárulnak fel elõt- hogy csak mesélt, mesélt, még
laegerszeg hangulatát a szerzõ. A tünk kisvárosi történetek, érdekes írásjeleket sem használt; mintha
történetmesélés közben mindig figurák (például Jaszi, a gumiem- csak egy kocsmában sztorizgatna

ZA-KO ÉS B-VITAMIN NAPOK
INDUL A KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tompagábor Kornél elmondta:
a hangsúly idén nyáron is a szórakoztatáson lesz. A Za-Ko után
július 17-én indul a hagyományos
kvártélyházi évad, mégpedig a
Szomorú vasárnappal. Két év
után ismét mûsorra kerül a Hotel
Menthol, némileg felújítva. Az idei
új bemutató pedig a Barillet–
Grédy: A kaktusz virága címû zenés komédiája lesz, Szakály

Aurél és Lõrinc Nikol fõszereplésével.
Az elõzõ évekhez hasonlóan június 28-tól bõ két héten át ismét
megrendezésre kerül a B-vitamin
Napok.
Ferencz András a részletekrõl
úgy tájékoztatott, hogy a Dísz tér
felújítása miatt a zsinagóga melletti
parkolóban kerül felállításra a sörsátor, mely már az Egerszeg Fesztiválon is jó helyszínnek bizonyult. A

B-vitamin Napok a futball-világbajnokság jegyében telik, hiszen óriáskivetítõn lehet nyomon követni a
meccseket. A szurkolás közben pedig kiváló magyar kézmûves sörök,
és minõségi borok mellett lehet beszélgetni. Július 13-ig húszféle sört
és számos ételkülönlegességet
kóstolhatnak meg a betérõk. Szeretnék, ha a sátor egyfajta találkozási ponttá válna, ahová a munka
után szívesen beülnek az emberek.

egy nagy népünnepély volt, és utána is sokan használták a teret pihenésre. A történethez persze az
is hozzátartozik, hogy máshogy
nézett ki a kút akkoriban. Színes
reflektorok vannak benne, és változtatta a színét. Ezenkívül halk
komolyzene is szólt a téren, ami
nyárestéken nagyon kellemes hangulatot teremtett. Problémák azért
voltak: kevés volt például a víz, vékonyak voltak a csövek, és a tér
adottságai sem a legjobbak. A
centrális tereknek ugyanis homorúnak kell lenniük, hogy messze vi-

gye a tekintetet, ez meg domború.
Pozitívum volt viszont, hogy nagy
összefogással készült a szobor. A
munka egy része például az akkori
Alugépgyárban zajlott, a tulipán
szirmait egyenként kellett csavarozni, és az egész munkafolyamat
nagy szakértelmet igényelt.
– Mit szól a tér mostani átalakításához? Kíváncsi a végeredményre?
– Persze, hogy kíváncsi vagyok! Bár, némi csalódottság van
bennem. Örültem volna, ha felkeresnek az új tervekkel, és megkér-

valakivel. Õ is így próbálta megírni
a Retro – Zalaegerszeget, ám
gyorsan hozzá is tette: õ nem irodalmár. Kiss Gábor kérdésére válaszolva elmondta: a kommunizmus évtizedeiben módszeresen irtották itt a tehetséges embereket,
azért is költözött el innét sok kreatív alkotómûvész. Ezen generáció
tagjai közül sok ment a „süllyesztõbe” anélkül, hogy tehetségük ki
tudott volna teljesedni; a rendszer
nem pártolta a kreatív gondolkodókat, és ez egész életmódjukon
visszatükrözõdött. Az õ élni akarásuk, túlélni akarásuk is benne van
a könyvben. A grafikusnak fáj,
hogy sokan már nem érhették meg
közülük ennek a könyvnek a megjelenését (Tunyogi Péter zenész,
Keszeg-Horváth József, az MMIK
egykori munkatársa).
A kötet mindössze 60 példányban jelent meg a szerzõ saját kiadásában, ám nyitott arra, hogy ha
támogatókat talál, akár jobb nyomdai kivitelezésben újabb példányok szülessenek belõle.

TOJÁS AZ ISKOLA ELÕTT

dezik a véleményemet, de nem így
történt. Azt is sajnálom, hogy Pelényi Gyula barátom már nem lehet
itt velünk, hogy lássa a megújult
Dísz teret. Mindettõl függetlenül
nagy várakozással tekintek az átalakulásra, és hogy mi épül a kút
köré. A szobor ugyanis az egész
környezetet meghatározza. Remélem, hogy olyan végeredmény
születik, ahol az emberek jól érzik
majd magukat, és használni fogják
a teret. Mert az építészetnek és a
szobrászatnak is az a lényege,
hogy az életet szolgálja!

 Méltatlanul kevés figyelmet kap, pedig a város egyik legizgalmasabb köztéri objektuma a „Tojás”. 1980 óta áll az Eötvös József-iskola elõtt a Köztársaság úton. Címe csupán ennyi: Plasztika. Schrammel Imre szombathelyi iparmûvész és Kossuth-díjas
keramikusmûvész munkája ez a betonból készült, tojásdad alakú,
a felezési pontjánál hullámos vonallal elvágott köztéri szobor.
– pánczélPetra –
Volt már a felsõ tagozatosok
randihelye („Hatkor a Tojásnál”),
majd csövesek tanyája lett, sokan
pedig afféle szabadtéri illemhelyként használták. Az elmúlt évtizedek alatt jó párszor megtalálták a
graffitisek is, de sajnos nem a minõségi „street art” kategóriában
utazók. Most elég jó állapotban és
színben van. A belsejébe rajzolt silány minõségû (és mára már elavult szimbólumnak számító) Sikoly-álarc nem sok vizet zavar.

MSZP-JUNIÁLIS

 A szocialisták már hagyományos zalai juniálisán Tóbiás József, a párt frakcióigazgatója tartott sajtótájékoztatót.
MTI
Mint fogalmazott, „a Fideszen túli világ összefogásával és támogatásával egy jobb, erõsebb, biztonságosabb Magyarországot kell
felépíteni, s ehhez egy erõs, belsõ demokráciájában szélesre nyitott MSZP-re van szükség.” Kiss Ferenc, az MSZP egerszegi szervezetének elnöke, mint a párt leendõ elnökét mutatta be Tóbiást,
aki az elnöki tisztségével kapcsolatos kérdésekre azt válaszolta:
feladatra jelentkezett. Az elmúlt 25 évben ifjúsági és mozgalmi
múltjának is köszönhetõen megismerte az országot.
– Nem úgy fogjuk folytatni, ahogy az elmúlt négy-nyolc évben
tettük. Másképpen kell mást csinálnunk – mondta Tóbiás József.

Ennél sokkal érdekesebb élményben lehet részünk, ha több
perspektívából is megnézzük a Tojást. Titka abban rejlik, hogy változatos látványt és ezzel együtt
többféle értelmezési lehetõséget
nyújt a szemlélõnek. Ha a domború felületû oldalait nézzük, akkor
nem látszik a hasadás, így egy tökéletes tojásforma tárul elénk. Ez
a világ teljességét éppúgy kifejezi,
mint az újjászületést, az életet és
az élet kialakulásának helyét,
melybe a repedésen át visszatérhetünk, és onnan kijõve mi is újjászülethetünk. Ha pedig távolabbról
nézzük a szobrot, az egymásba illeszthetõ „féltekék” mértani pontosságán túl, két egymást megölelni készülõ stilizált alakot látunk. Akik az idõk végezetéig tartják kitárva karjaikat.
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Sport

A BAJNOKI CÍM IGEN, A FELJUTÁS NEM MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC
A ZTE FC NÕI CSAPATA MÉG NEM ÉRETT AZ NB I-RE

 Az elmúlt év nyarán alakult meg a ZTE FC nõi labdarúgócsapata, amely mindjárt az NB II-be nevezett. A Nyugati-csoportban
szerepelt együttes a Gyõri ETO elõtt magabiztosan nyerte meg a
bajnokságot. Az NB I-be jutásért két osztályozót is játszhatott.
Elsõként a Dorogi Diófa gyõzte le a zalaiakat, majd második körben a Szegedi Boszorkányok bizonyultak kétszer is jobbnak
Kostorják Zsolt edzõ csapatánál.
– Nem vagyok elégedetlen a lányok szereplésével – hangoztatta
Kostorják Zsolt. – Az osztályozó
mérkõzéseire sérülések miatt elfogytunk. A végére már csak 12 játékosom maradt. Az NB II-es bajnokságot biztosan nyertük meg,
bizonyítja a csapat erejét, hogy a
legnagyobb rivális Gyõri ETO-t a
Rába-partján gyõztük le. Dicséret
illeti érte a lányokat. A csapatnak
és nekem is ez volt az elsõ bajnoki címem.
– Szakmai téren miben lépett
elõre a ZTE FC?
– A csapategység, az akaraterõ
több találkozón is átlendítette a lányokat a holtponton. Õsszel a támadójátékunk dominált, sok gólt
rúgtunk. Tavaszra megfordult a
helyzet. A védekezésünk lett hatékonyabb, az NB II-ben mindössze
három gólt kaptunk.
– Ezután jött az osztályozó...
Miért nem sikerült végül is a feljutás?
– A Dorog csapata százszázalékos teljesítménnyel lett a Keleticsoport bajnoka. Jó képességû
szlovák légiósok szerepeltek náluk.
Rutinosabb játékosok alkották keretüket. A Szegedi Boszorkányok

elõttünk a Bp. Honvéd együttesét
intézték el biztosan. Náluk is több a
tapasztalt játékos, mint nálunk. Volt
válogatottjuk is van. Összegezve,
mindkét csapat jobb kerettel rendelkezett. A lányok becsülettel küzdöttek, állítom, ha sikerül teljes csapattal kiállnunk, megnehezítjük
mindkét együttes dolgát. Az eredmények alapján kialakult különbséget túlzónak tartom, ennyivel nem
voltak jobbak nálunk. Az okokat
már elmondtam, miért történt így.

NÉPES MEZÕNY – JÓ EREDMÉNYEK
ÖT EGERSZEGI ARANY AZ IFJÚSÁGI OB-N

 Az elmúlt hétvégén a Forest Kupa – országos ifjúsági ob keretében Zalaegerszegen találkoztak hazánk legjobb 16–17 éves atlétái. A két nap során 21 szakosztály szerzett aranyérmet, a legtöbbet – szám szerint ötöt – a házigazda Zalaszám-ZAC.

– A mérkõzéseiket látva úgy
nézett ki, kicsit korai lett volna
az NB I?
– Még nem értünk meg az élvonalra. Hozzáteszem, amatõr csapatomtól ennyire futotta. A lányok
munka, tanulás mellett fociznak,
ami mindenképpen dicséretes.

Nem sikerült a feljutás, de nem vagyunk csalódottak, dolgozunk tovább.
– Tervek a következõ idényre?
– A játékoskeretet mind számban, mind minõségileg bõvíteni
kell. Konkrétumokkal még nem tudok szolgálni. A következõ idényben is az elsõ három hely valamelyike lehet a cél. Ennek reményében kezdjük majd el a felkészülést.

„PÖTYI”
ELTÁVOZOTT
Ismét szegényebbek lettünk egy igazi sportemberrel. Polster Péter, a ZTE kosárlabdacsapatának egykori
centere, bajnoka, a közelmúltig gyúrója 48 éves korában, türelemmel viselt,
súlyos betegsége után elhunyt.

Fiúk:
100 m gát: 2. Hári Anna
100 m: 2. Köcse Richárd Zala- Zalaszám-ZAC 14,37 mp.
szám-ZAC 10,99 mp, 200 m: 1.
400 m gát: 1. Hári Anna ZalaKöcse Richárd Zalaszám-ZAC szám-ZAC 1:02,39 p.
22,19 mp.
Súlylökés: 2. Veiland Violetta
800 m: 2. Ott Benjámin Zala- Zalaszám-ZAC 13,52 m.
szám-ZAC 1:55,86.
Súlylökés: 1. Major Márk Zalaszám-ZAC 15,99 m.
Diszkoszvetés: 2. Major Márk
Zalaszám-ZAC 53,73 m, 3. Aczél  Az idei nyár elsõ strandröplabdatornáját rendezték meg a Gébártitónál lévõ pályákon.
Norbert Zalaszám-ZAC 51,69 m.
Lányok:
100 m: 1. Ferenczi Melinda Az egyes kategóriákban dobogón végzett párosok.
Vegyes: 1 SEXYK (Kaprényi Piroska–Horváth Richárd), 2. KáVé (Szalai
Zalaszám-ZAC 11,96 mp.
200 m: 1. Ferenczi Melinda Vivien–Koós Krisztián), 3. Kölcsey (Bódis Bianka–Balázs Erik).
Férfiak: 1. Katarzis (Horváth Richárd–Koós Krisztián), 2. Tesóság (Molnár
Zalaszám-ZAC 24,47 mp.
400 m: 2. Hári Anna Zalaszám- Bálint–Molnár Barnabás), 3. Fogalmatlan (Cserjési Kristóf–Légrádi Ádám).
A Gébárti-tó strandján a következõ tornát (vegyes és férfi párosok
ZAC 58,04 mp.
részére) július 26-án rendezik.

ZEUS-KUPÁVAL INDULT A STRANDRÖPLABDASZEZON

BAJNOK A TRIÓ EGERSZEG
 A Trió Egerszeg csapata egymást követõ 3 évben végzett az
élen a városi kispályás bajnokságban. A 2013–2014-es szezonban elért elsõsége egyben
„történelmi” volt, hiszen a következõ szezonban salakos helyett a mûfüves borítású pályán
játsszák mérkõzéseiket.
Felsõ sor: Szente Gábor, Gombos Zsolt, Molnár Balázs, Papp
Tamás és Bencze Péter. Alsó sor:
Vörös Miklós, Kocsárdi Gergely,
Tóth Zoltán, Kovács Gábor, Orbán
Attila és Völler Csaba.
A képrõl hiányzik:
Odonics Péter, Horváth András, Gál János, Tombor Zoltán, Simon Zoltán, Kópicz László és
Tasnádi László.

FOLYAMATOSAN BÕVÜL A KERET

 Az elmúlt héten megkezdte felkészülését a ZTE labdarúgócsapata. Az elsõ tréningen a Lõrincz Emil vezetõedzõ, Balogh István
pályaedzõ és Vlaszák Géza kapusedzõ alkotta szakmai stábbal
kevesen gyakoroltak. Sérülés miatt hiányzott Milan Bogunovics
és Preklet Csaba, az osztályozón – az U–21-es csapatban – szerepelt 6 labdarúgó pedig pótszabadságot kapott. A játékosok
mellett a vezetés is munkához látott, és a csapat kerete folyamatosan bõvült.
– Az elsõ hét a ráhangolódás
jegyében telt – hangoztatta
Kocsárdi Gergely klubigazgató. –
A második héttõl napi két edzéssel
készül a csapat. A felkészülés során két edzõtáborba is elutazik a
ZTE, elõbb Ausztriában, majd
Dunavarsányban gyakorol a keret.
– A szurkolókat leginkább a
változások érdeklik. Mennyire
sikerül megerõsíteni a csapat
keretét?
– Az elmúlt hét során több rutinos játékost és egy fiatal tehetséget igazoltunk. Az U–21-es válogatott belsõ védõje Króner Martin,
a DVSC-Teva együttesétõl egy
évre kölcsönbe érkezik hozzánk.
Végleg a mi játékosunk lett Fodor
Marcell, aki egykor szerepelt a
BL-ben a DVSC csapatában, legutóbb pedig az Ajka csapatában
játszott. Õ 2+1 évre kötelezte el
magát. Szintén az NB II-es riválistól érkezett Horváth Attila 26 éves
védekezõ középpályás, õ is rendelkezik NB I-es rutinnal, a Siófok
csapatában 19 alkalommal szerepelt az élvonalban. Legutóbb az
Ajka csapatában játszott. Vele
hároméves szerzõdést kötöttünk.
Szintén a rutinos játékosok sorába tartozik Melczer Vilmos, 27
éves támadó középpályás, legutóbb az élvonaltól búcsúzó Me-

zõkövesd csapatában játszott. A
REAC-tól Szekér Dénes, a
Veszprémtõl Ács Martin érkezett
próbajátékra, s a héten újabb próbajátékosok érkezhetnek. Waltner Róbert, a szurkolók egykori

is, õt a Vasas csábítja. A sérült
brazil Tanque táppénzen van, féléves felépülése után döntenek
sorsáról, mivel élõ szerzõdéssel
rendelkezik. A távozók sorát gyarapíthatja a brazil középpályás
Frizoni is. Utána élénken érdeklõdik az NB I-es Pápa csapata. A játékos próbajátékra utazhat a
Veszprém megyei együtteshez.
Amennyiben megfelel, a pápaiaknak a zsebükbe kell nyúlniuk, mivel a játékos élõ szerzõdéssel rendelkezik.
Több egykori ZTE-kedvenc –

kedvence is itt van, egyelõre
edzéslehetõséget kért és kapott.
A társakkal gyakorol az Andráshidáról visszatérõ Szegleti
Gergely is.
A távozók közül egyedül
Marijan Sluka jött elbúcsúzni,
Hajdu Norbert már régebben megtette. Bizonytalan a sérülésbõl lábadozó Preklet Csaba maradása

Józsi György és Balázs Zsolt – nevét is említették szurkolók, errõl
ennyit mondott a klubigazgató:
– Beszélgettünk velük, ennyi
történt, nem több.
Információink szerint leigazolásukra kevés az esély.
A ZTE FC elsõ edzõmérkõzését július 10-én a Haladás ellen
játssza.

KIS KLUB, NAGY CÉLOK
HÁROM ÉREM AZ ERÕEMELÕ OB-N
 A Kertvárosban, az Eötvös-iskola melletti teremben jó körülmények között készülhetnek a
versenyekre a HagymaGym Zalaegerszegi SE erõemelõi. A
klub mindenese Hajmási György
elnök (képünkön balról), edzõ,
versenyzõ mesél a kicsi, de annál lelkesebb klub életérõl.
– Egy éve alakultunk meg, a
klub nevébe a város nevét mindenképpen fel akartuk venni, hogy
ismerjék kötõdésünket – emlékezett a kezdetre Hajmási György.
– Csak az erõemelés miatt
alakult meg a klub?
– Egyértelmûen igen. A sportágban van guggolás, fekve nyomás és felhúzás. Fekve nyomásban rendeznek önálló versenyeket
is. Az elmúlt évi megalakulásunk
után a tavalyi magyar bajnokságon négyen indultunk el. Részünkrõl ugrás volt a sötétbe, fogalmunk
sem volt, hogy milyen eredményeket érünk el. Nagy rálátásunk nem
volt a sportágra, miként kell felkészülni, hogy eredményesek legyünk. Jól dolgozhattunk az edzéseken, mivel két bronzéremmel
nyitottunk a bajnokságon.
Késõbb a Magyar Erõemelõk Szövetségétõl jött le hozzánk Fekete
Miklós elnökségi tag, aki idén már
a sportág szövetségi kapitánya. Õ
adott számunkra további útmutatást. Természetesen tagja lettünk
az országos szövetségnek is, mivel csak így indulhatunk erõemelõversenyeken.
– A tavalyi sikeres belépõ
után, idén még jobban szerepeltek. Minden megy, mint a karikacsapás?
– Az elmúlt évi sikerünk lökést

adott a társaságnak, s az idei ob-n
már felülmúltuk tavalyi eredményünket. Egy ezüst- és két bronzérem lett a termésünk, ami mindenképpen mutatja elõrelépésünket.
– Melyek a fiatal egyesület
tervei?
– Szeretnénk tovább növelni a
klub létszámát, és évrõl évre jobb
eredményeket elérni. Válogatott
versenyzõket nevelni, amihez a
magyar bajnokságon aranyérmet
kell szereznünk. Bizakodom, hogy
rövidesen, netán már a következõ

ob-rõl bajnoki címmel térhetünk
haza.
– Feltehetõen eddig javarészt
zsebbe nyúlva finanszírozták a
sportolók saját versenyzésüket…
– Így igaz, ami nem olcsó mulatság. Bizakodunk, hogy az
eredményeink kapcsán rövidesen a kemény, férfias sportágakkal szimpatizáló szponzorok segítik mûködésünket. Mi az anyagi segítséget jó eredményekkel
tudjuk viszonozni a szponzoroknak.

MEMÓRIABAJNOKSÁG INDUL
ZALAEGERSZEGEN!
VÁRJUK

AZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK MEG AKARJÁK MUTATNI
MEMÓRIÁJUK HATÁRTALANSÁGÁT.

KORHATÁR

NINCS!

A VERSENY RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDNI, ÉS JELENTKEZNI
A CSAFESZ.MEMORIA@GMAIL.COM E-MAIL CÍMEN LEHET!
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Hirdetés

CSODÁLATOS GYÓGYULÁSOK
Zsemlye Csaba parapszichológus
Zsemlye Csaba nemzetközi diplomás parapszichológust nagyon sokféle
testi-lelki bajjal felkeresték már, és szellemi gyógyító képességét már számos
esetben bizonyította. Tevékenységét csodálatos gyógyulások kísérik.
– A parapszichológia az embert a testlélek-szellem hármas egységében vizsgálja, nem csak a test felõl közelít a beteghez, mint a hagyományos orvoslás.
Ha ebben az egységben szakadás következik be, betegségek alakulnak ki. Ezek üzenetek, melyeket meg kell fejtenünk, hogy
meggyógyuljunk. A parapszichológus ebben tud segíteni, mert képes a test-lélekszellem között újból egyensúlyt teremteni,
beindítva a szervezet öngyógyító folyamatait. Az alternatív módszer lehetõséget ad
nekem arra, hogy nemcsak a súlyos,
daganatos, hanem az általánosabbnak nevezhetõ betegségek gyógyításával is foglalkozzam. Több olyan egészségügyi problémán tudtam már segíteni, mint a migrén,
az epilepszia vagy a látás- és hallászavarok. Nagyon sokan felkeresnek depresszióval, pánikbetegséggel, melyek kezelése
azért nagyon fontos, mert a lelki kimerültség testi bajokhoz vezethet, mint minden
más betegség esetében.

A gyomor- és bélrendszeri megbetegedések mögött is lelki panaszok állnak: az
embert valahol legbelül egy meg nem
emésztett probléma gyötri. Tapasztalatom
szerint, ilyen „talajon” alakulnak ki a különbözõ anyagcserezavarok, mint a 2-es
cukorbetegség, amely nem a hasnyálmirigy betegsége. Megelõzésében illetve
megállításában nagyon fontos szerepet
kap a megfelelõ táplálkozás, fõleg a finomított szénhidrátok fogyasztásának kerülése. Sok betegemnél értünk el javulást,
akik az inzulinos kezelésrõl vissza tudtak
állni gyógyszeresre. Hasonlóan téves a
magas koleszterinszint megítélése, melynek kapcsán kihirdették a zsírokat elsõ
számú közellenségnek. Mostanra kiderült,
hogy zsírszövetünket, koleszterinszintünket nem a zsír, hanem a szénhidrát fogyasztása növeli.
A parapszichológia agytréneres terápiával kiegészítve továbbá segít a lisztérzékenység leküzdésében, a mozgásszervi megbetegedések gyógyításában, és
olyan problémák kezelésében, mint a döntésképtelenség, az önbizalomhiány, alvási
és elalvási zavarok, tanulási nehézségek
(dyslexia, dyskalkulia), gondolkodással,
koncentrációs készséggel és emlékezéssel
kapcsolatos problémák.

„A Gázmûvek” Kft.
Gázkészülékek
beüzemelése, javítása,
épületgépészeti kivitelezés,
készülékcsere.
HIBAJAVÍTÁS. IDÕPONT-EGYEZTETÉS:

Még több információ: www.zalaigyogyito.hu – Bejelentkezés: 06-20/925-83-04

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

Mindig aktuális sporthírekkel,
információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu

NÉMETNYELV-TANÁR NYELVTANÍTÁST,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST VÁLLAL.
TELEFON: 30/902-4426.

Zalaegerszeg Kertvárosban (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.

ANIKÓ
gázrugós franciaágy

MAXIMUM gardróbszekrény

160 cm

TS2
számítógépasztal

Keretléces,
4 fiókos
komód
35.500 Ft

25.500 Ft
29.900 Ft

O1
Tv-állvány
29.900 Ft

24.000 Ft

24.000 Ft
Térelválasztó L-alakú
24.700 Ft

18.900 Ft

