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TÍZÉVES A GRIFF
A GYEREKEK MOSOLYA A LEGFONTOSABB

 Tíz esztendõvel ezelõtt, 2004
októberében nyílt meg a zalaegerszegi Griff Bábszínház. Az
elsõ elõadás a Hófehérke volt,
melyet Kovács Ildikó állított
színpadra. A társulat életében
azóta több igazgatóváltásra
(Kovács Géza, Bõsze Katalin,
Horváth Károly, Pinczés István)
is sor került, és költözött is az
intézmény.
– pet –
Míg kezdetben a Keresztury
VMK (akkor Gönczi ÁMK) adott
otthont a bábszínháznak, az utóbbi években a Hevesi Sándor Színház stúdióterme az elõadások és a
munka helyszíne.
(Fotó: Seres)
(Folytatás az 5. oldalon.)
 A Zalaco Zrt. több mint egymilliárd forintos
beruházással megépített új gyáregységének avatásán elsõként Berta László elnök-vezérigazgató köszöntötte a vendégeket és ismertette a családi tulajdonban lévõ cég történetét és
jelenlegi mûködését.
– Vadas –
A vállalatnál jelenleg 450-en dolgoznak (öt évvel ezelõtt 180 fõ
volt a dolgozói létszám). Bolthálózatuk a régióban egyedülálló, közel 50 üzletük mûködik három megyében. Mintegy 400 pék- és cukrászterméket forgalmaznak, és a termelés a hét minden napján folyik. A boltokba naponta háromszor szállítanak friss pékárut.
A zalaegerszegi északi ipari parkban több mint 2800 négyzetméteren termelõi csarnok létesült. „Az új termelõkomplexumban helyeztük el a fagyasztott termékek elõállításához
szükséges tésztafeldolgozó berendezéseket, illetve a fagyasztási és sokkolási eljáráshoz nélkülözhetetlen hûtési technológiai rendszereket. A beruházással a Zalaco 51 új munkahelyet
létesít„ – fogalmazott Berta László. A beruházás összköltségvetése nettó egymilliárd 42 millió forint, mely az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
Az ünnepélyes eseményen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta: a zalaegerszegi cég
példája is jelzi, hogy sok lehetõség van a magyar iparban, a
nemzetközi vállalatok mellett a hazai termelõüzemek is képesek kapacitásukat bõvíteni. Megtalálják az értékesítési lehetõségeket, melyek biztos megélhetést nyújtanak a vállalkozásnak és a dolgozóknak is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

IFJÚSÁGI PIKNIK
EGERSZEGI FIATALOK TALÁLKOZÓJA

 Ötödik alkalommal tartottak ifjúsági kerekasztal pikniket a botfai Hûvös-kastélyban, ahová az éves munka ismertetése mellett a
diákokkal, hallgatókkal kapcsolatban álló szervezetek képviselõi
értekeztek.
b. k.
Bognár Ákos, a Zalaegerszegi
Ifjúsági Kerekasztal elnöke elmondta, évrõl évre jobb a kapcsolat a megjelent szervezetek között,
s ez látszik az ifjúság életében,
közéleti aktivitásának növekedésében is. Ennek köszönhetõ, hogy az
évi egyszeri piknikkel összekötött
találkozó mellett egyéb városi szintû programokon is együtt, nagy
csapatként tudnak megjelenni,
mint például a fõiskolás és diákfesztiválon, illetve a 24 órás vetél-

kedõn. Több és pozitív a kommunikáció a város vezetése és a fiatalok között, megalapozott, tényekkel
alátámasztott kéréseik nyitott fülekre, meghallgatásra találnak, s
ezeket beépítik a koncepcióba. Erre példa korábban a gördeszkapálya létrehozása, illetve most a kamaszjátszótér. A mostani piknikrõl
megjegyezte: a fiatalokat érintõ
elõadásokkal színesített együttlét
tovább erõsíti a személyes kapcsolatokat, amitõl eredményesebb
lehet a jövõbeni munka.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

KÖVÉR LÁSZLÓ A VÁLASZTÁSRÓL

A BALOLDAL PROGRAMJA

ERKÖLCSI KÖTELESSÉG A SZAVAZÁS

KISS FERENC A VÁROS JÖVÕJÉRÕL

 „Ma nincs komolyan vehetõ ellenzék, a baloldal széttöredezett állapotban van, nagyon fáradt, mondanivaló nélküli” – így jellemezte
zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Kövér László az Országgyûlés és
a Fidesz Országos Választmányának elnöke az ellenzéket.
Hozzátette: egy komolyan vehetõ erõ van az országban, ez a
Fidesz-KDNP. Az emberek figyelmét rá kell irányítani az október
12-i önkormányzati választásokra
és meggyõzni õket, hogy erkölcsi
kötelességük, hogy részt vegyenek a választásokon, és döntsenek saját sorsukról. Szólt arról,

 „Az MSZP egyedül indul az önkormányzati választásokon, a
szociáldemokraták külsõ támogatásával. A baloldal egyedüli képviselõi vagyunk” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc,
az MSZP polgármesterjelöltje. Jelezte: másodikként gyûjtötték
össze az ajánlásokat, a 12 választókerületi jelöltjük szakmailag
felkészült, az önkormányzati munkában jártasak.

A politikus szólt az elmúlt négy
év sikereirõl, példaként említette a
bankok elszámoltatását, a hitelkárosultak jóvátételét. A jövõrõl szólva elmondta, fontosnak tartja a
családok egzisztenciális helyzetének megerõsítését és a gazdasági
növekedést. Zalában pedig a közlekedési infrastruktúra fejlesztését

Az Életed az Egészséged Egyesület a „ZegCity Street
Festival” projekt zárásaként villámcsõdületet szervezett az
Európa térre. A néhány perces aerobikos flash mob Veszprémi Borbála gyógytornász, instruktor koreográfiája alapján készült. A csõdületet egy belvárosi kerékpártúra követte a ZKSE
és az Életed az Egészséged Egyesület elnökének, Horváth
Szabolcsnak a vezetésével. A biciklisták – akikhez az Autómenet Nap alkalmából bárki csatlakozhatott – a város kerékpárútjain tettek egy kört.

MUNKAHELYTEREMTÉS
hogy a Fidesz folytatja az önkormányzatokat támogató politikáját,
legfontosabbnak a munkahelyteremtést emelte ki. Megjegyezte,
hogy „Zala megye a peches területek közé tartozik az európai források elosztása terén”, a kormánynak viszont az esélykülönbségek
miatt esélyt kell nyújtania a „hátrányos” területeknek.

említette, különös tekintettel Zalaegerszeg és Nagykanizsa vonatkozásában.
A sajtótájékoztatón Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármesterjelölt és
dr. Pál Attila, a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje a választások
fontosságáról és céljaikról beszéltek.

EZE: DÖNTÉSEKET BÍRÁL

 A fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról dolgozott ki önkormányzati rendeletet dr. Kocsis Gyula (EZE)
képviselõ, de a közgyûlés nem vette napirendre az elõterjesztését.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A miniszter kifejtette: nagyon
sokan kételkedtek Magyarország
sikerében, de az elmúlt évek bebizonyították, hogy önerõbõl, nemzetközi segítség nélkül sikerült a
válságon úrrá lenni, kikerülni a túlzottdeficit-eljárás alól.
Varga Mihály szerint az ország
gazdasági elõrelépése, fejlõdése
azoktól a vállalkozásoktól függ,
amelyek nem csak Magyarországon, de exportpiacokon is képesek
üzleti sikereket elérni. A magyar
kormány szeretné, ha további támogatást tudnának adni hazai forrásokból a vállalatoknak. Ehhez
azonban át kell gondolni a támogatási rendszert.
Az ünnepségen Balaicz Zoltán
alpolgármester hangsúlyozta: ne
csak a jelen, hanem a jövõ városa
is legyen Zalaegerszeg. Ehhez
gazdasági fejlõdésre, a munkahelyek megtartására és munkahelyteremtésre van szükség. Szólt arról is, hogy az önkormányzat az

üzemépítéshez kedvezményes területvásárlást biztosított, ezzel is
segítve a vállalkozás fejlesztését.
Vigh László országgyûlési képviselõ gratulált a Zalaco beruházásához és hangsúlyozta: a vállalat mindig a célra figyelt, ezért példa lehet a többi vállalkozás számára is.

A szocialista politikus elmondta: 20 éve tagja a zalaegerszegi
közgyûlésnek, három alkalommal
kapott bizalmat egyéni képviselõként. Több szakbizottságnak volt
az elnöke, és az elmúlt négy évben közel 100 esetben interpellált
a városlakók érdekében, és 550
hozzászólása volt a ciklusban.
2006–2010 között országgyûlési
képviselõként ért el sikereket a városért. Az önkormányzati választásokon azokra számít, akik nem
bíznak a kormány ígéreteiben.
Polgármesteri programjának
legfontosabb pontja a munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások segítése. Csökkentenék az iparûzési
adót, és segítenék a fiatalok hazatelepülését. „Látványberuházások”
helyett valódi, munkahelyteremtõ
beruházásokat
támogatnának.
Szociáldemokrata értékeket figyelembe véve kiemelten támogatnák
az idõseket és szociálisan rászoruló zalaegerszegieket. Minden
nyugdíjasnak ingyenes Zalaegerszeg-kártyát biztosítanának.
Kiss Ferenc elmondta: az életkörülmények javítását fontosnak
tartja a szocialista párt. Kiemelte a
városi strand fontosságát, a városi
tulajdonban lévõ üres épületek
hasznosítását (Zóna, leánykollé-

gium, MMIK), a szociális, kulturális
közfeladatokat ellátó civil egyesületek támogatását. A fiatalok támogatásával kapcsolatban úgy fogalmazott: a 18. életévét betöltõk részére az elsõ Egerszeg-kártyát ingyen biztosítanák, úgyszintén wi-fi
hozzáférést egészségügyi és kulturális intézményekben.
***
Az MSZP 4-es választókörzetében Bognár Zoltán képviselõjelölt a
sportcsarnoknál mutatkozott be a
sajtó képviselõi elõtt. Szólt a közbiztonság fontosságáról, hogy ne
lehessen a környéken illegális szereket osztani. Ezért térfigyelõ-kamerák felállítását kezdeményezi.
Kiemelte a környezetszépítést
a választókerületében, több virágot, zöldfelület kialakítását szorgalmazza. Megválasztása esetén
hetente szeretne találkozni a körzetében lakókkal.

ZALAI KANAPÉ
OKTÓBER 8., 19.00 ÓRA
Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem
VENDÉGEK: Pogány Judit színmûvész, Bornai Tibor zenész,
ifj. Horváth Károly népzenész.

Mint a közgyûlést követõ sajtó- kellene figyelembe venniük a képtájékoztatóján elmondta: sokan viselõknek, és úgy gondolja, lyuolyan fákat ültetnek, ami nem való kas a város szociális rendszere.
az adott helyszínre, és nem vePOLITIKAI HIRDETÉS
szik figyelembe a fák telepítésének egyéb szabályait, például a
növények közti távolságot és a kivágás szabályait. A hivatalkifogásokat talált a rendelettervezetében, ezért levették napirendrõl.
Szerette volna, ha olyan döntés
születik, hogy egy késõbbi idõpontban mégis tárgyalnak a témáról, de a képviselõk többsége ezt
nem szavazta meg.
Dr. Kocsis Gyula bírálta a Zalaegerszegi Tulajdonkezelõ Ellátó
és Sportszolgáltató Kft. 2014. évi
üzleti tervét, melyet „egyoldalas
irománynak” jellemzett, és vitatja a
létét is. Úgy gondolja, decemberben újra kell tárgyalni a társaság
mûködését és feladatait. Tiltakozásul nem vett részt a szavazásban sem.
Pozitívumként említette, hogy a
LÉSZ Kft. telephelyén a két tulajdonos egyezségre jutott, véleménye szerint így az elkerülõ útnak is
lesz funkciója azon a területen. Az
EZE képviselõje kifogásolta a Dísz
tér felújításával kapcsolatban,
hogy a 60 négyzetméteres épület
hasznosítását az Egerszegi Sport
és Turizmus Kft.-re bízta a közgyûlés. Szerinte errõl az önkormányzatnak kellene döntenie, nyilvános
pályázat keretében.
A zárt ülésen született szociális
témájú döntésekkel kapcsolatban
azt mondta: több méltányosságot

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 20/261-9685 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális
ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2014. SZEPTEMBER 30.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

AlapSzobaterület
szám
2
(m )

A lakással
Lakbér és
Fajlagos Havi kapcsolatos külön
egyéb
lakbér
lakbér
szolgáltatások
költségek
2
(Ft/m /hó) (Ft) számított költsége
összesen (Ft)
(450 Ft/m2)

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

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

összkomfort

358

17.542

22.050

39.592

összkomfort

358

15.036

18.900

33.936

2 szoba, elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba,
WC, erkély

összkomfort

358

19.690

24.750

44.400

1 + fél szoba, elõszoba,
konyha. éléskamra, fürdõszoba-WC

komfort

308

12.628

18.450

31.078

Egry József u.

10/A.
III/13.

49

10/B.
III/15.

42

2

1+fél szoba, elõszoba,

1+fél konyha, éléskamra
fürdõszoba, WC

55

2

Landorhegyi u. 14/A.
B.
fsz. 2.

41

1+fél

Rákóczi u 19.
fsz. 2.

53

2

I/4.

56

2

2 szoba, elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszobaWC
2 szoba, elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszobaWC

 A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program
keretében „Közösen az idõsekkel az idõsekért” címû
program megvalósítója tisztelettel meghívja „Idõskori
prevenció” címû elõadássorozatának következõ rendezvényére.

AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉS, HÕSZIGETELÉS
 A landorhegyi gyermekorvosi rendelõk felújítási munkálatairól
számolt be a sajtó képviselõi elõtt Gyutai Csaba polgármester,
Balaicz Zoltán alpolgármester és Makovecz Tamás, a körzet önkormányzati képviselõje, akik ünnepélyesen átadták a két rendelõt dr. Borza Jolán és dr. Keszthelyi Júlia gyermekorvosnak.
A 182 négyzetméter alapterületû
épület az 1960-as években épült,
és azóta nem került sor felújításra.
A mostani beruházás keretében a
leromlott állapotból eredõ munkálatokat végezték el. Sor került falszi-

parkoló került kialakításra, a fõbejárathoz rámpa készült és a mosdó is
akadálymentes.
A rendelõk nem rendelkeztek
irattárral, hiányoztak a személyzeti helyiségek is, ezek a felújításnak

getelésre, az épület déli oldalára
pedig árnyékoló került felszerelésre. Korszerûsítették a villamos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, új
burkolat került a helyiségekbe, és a
bútorokat is kicserélték. Az épület
komplex akadálymentesítése keretében a mozgássérültek számára

köszönhetõen most rendelkezésre
állnak.
A landorhegyi gyermekorvosi
rendelõk átadásával véget ért a
„rendelõfelújítási” program, amely
során az elmúlt öt évben több mint
700 millió forintot költöttek felújításokra.

Idõpont:
2014. szeptember 30. (kedd)
14.00
Helyszín:
Zalaegerszegi Gondozási
Központ
(Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 58–60.)
Az elõadás témája:
Bûnmegelõzés – áldozattá válás megelõzése

Kispest u. 9.
IV/12.

Meghívó

FELÚJÍTOTT RENDELÕ

összkomfort

384

20.352

23.850

44.202

összkomfort

384

21.504

25.200

46.704

összkomfort

384

20.352

23.850

44.202

Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk az alábbi elérhetõségen:
Zalaegerszegi Gasparich Úti Idõsek Otthonáért Alapítvány
Tamásné Varga Andrea
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58–60.
E-mail: id.o.alapitvany@
citromail.hu

Tüttõssy u. 18.
III/11.

53

2

2 szoba, elõszoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, WC,
erkély

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. október 3. (péntek)
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)
nem haladhatja meg.
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. november hónapban tartandó ülésén.
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.

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ,
KIZÁRÓLAG LAKOSSÁG RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
 Az õszi zöldhulladék-gyûjtési akció a 2013. évivel azonos módon kerül megtartásra. A gyûjtés a kéthetente történõ, házhoz menõ zöldhulladék-gyûjtési szolgáltatás idõpontjaihoz fog
igazodni. Tehát a városnak csak azon területein valósul meg a zöldhulladék-gyûjtési akció,
ahol a rendszeres, kéthetente történõ biohulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel rendelkezõk, az itt meghirdetett napon az edény mellé kihelyezhetik
a szennyezõdés- és idegenanyagoktól mentes plusz zöldhulladékaikat.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel nem rendelkezõk, az itt meghirdetett napon reggel 6 óráig szintén kihelyezhetik zöldhulladékaikat az úttest közelébe.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes) biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk!
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk
ki, és kerülnek térítésmentesen elszállításra.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
igénylésére, érdeklõdni a Zala-Depo Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található kettõ hulladékudvarban folyamatosan 5–5 m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás
szárú hulladékok:
Zalaegerszeg-Buslakpuszta: Tel.: 30/491-4908 Nyitva tartás: hétfõ–szombat 7.00–15.00 óráig, vasárnap szünnap.
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 nyitva tartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
GYÛJTÉSI NAPOK
OKTÓBER 6. HÉTFÕ:
• Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utcától nyugatra (keleti határa a
Platán sor páros és a Göcseji u. páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z., Õsz u., Hegyközség
és Helikon utcák).
• Az Ebergényi utca a lõtérig, valamint az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák.
• Andráshida, Hatház,
• Vorhota–Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi, Újhegyi és Erzsébethegyi utak
OKTÓBER 7. KEDD:
• Becsali (Csak a Becsali út)
• Bazita
• Botfa
• Besenyõ
OKTÓBER 20. HÉTFÕ:
• Páterdomb + Belváros keleti részébõl Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része,
Kinizsi u. belvárosi része
OKTÓBER 21. KEDD:
• Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy és a
Mátyás Király utca, ennek az utcának a konkrét gyûjtése késõbb lesz)
• Csács (hegyi rész nélkül)
• Bozsok (hegyi rész nélkül)
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Városháza

ELMARAD A FOGADÓNAP
BALAICZ ZOLTÁN alpolgármester október havi fogadónapja ELMARAD.
Szíves megértésüket kérjük!

TÁJÉKOZTATÓ

KÖNYVES VASÁRNAP
GYEREKEK KÖNYVEKBEN
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
József Attila Városi Tagkönyvtárában
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján nyilvános pályázatot ír ki Zalaegerszeg megyei jogú város
közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására.
Kapcsolattartó:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. 203. iroda
Cseke Tibor osztályvezetõ
Tel.: 92/502-126, Fax.: 92/502-119 • E-mail: cseket@ph.zalaegerszeg.hu

2014. október 19-én

RÉSZLEGES ÚTLEZÁRÁS
AZ ARANY JÁNOS UTCÁN
 Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy ivóvízvezeték-rekonstrukciós
kivitelezési munkák miatt
2014. október 6. (hétfõ) –
2014. október 20. (hétfõ) közötti idõtartamra forgalmirend-változás lép életbe Zalaegerszegen.
Az Arany János utca (Mikes Kelemen–Lõrinc barát u.
között) részleges lezárásra
kerül, illetve a városközpont
megközelítése a kijelölt kerülõútvonalakon történhet.
Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket!

Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Zalaegerszeg
megyei jogú város vonatkozásában; menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása.
A szerzõdés idõtartama:
Kiíró a szerzõdést 2015. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig köti.
PROGRAMOK:
9.00–11.00
– Könyves játszóházak
• Csutkababák Pozvai Andrea népi játszóházvezetõvel
• Körmöcske mesehõsök Horváth Éva tanárnõvel
11.00 Kormos Kata – Vendégünk a Meseerdõ Bábszínház

Az eredményhirdetés tervezett legkésõbbi idõpontja:
A szerzõdéskötés tervezett ideje:

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI
ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

ÉS

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
(m2)

Szobaszám

A pályázók köre:
A pályázat nyílt, a pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyû szolgáltatók, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyû szolgáltató a
pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbuszközlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételt követõ 61. nap.
Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap vagy ünnepnap, akkor az ezt követõ elsõ munkanap 10.00 óra.

Várunk minden könyvszeretõ gyermeket és felnõttet!

PÁLYÁZATI

Cím

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT, MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNÕ ELLÁTÁSÁRA

Egyéb helyiségek

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

2014. december 29. 09.00 óra
2014. december 29. 10.00 óra

Elbírálás módja és szempontja:
Az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor szerzõdéskötésre.
A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
Átvehetõ a Hivatalos Értesítõben való közzétételt követõen minden munkanap 9.00 és 16.00 óra
(pénteken 9.00 és 13.30 óra) között, a pályázat leadásának a napján 10.00 óráig.
A pályázati kiírás ára: 50.000 Ft + áfa. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való
részvételnek.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiíró 11749008-15432704 számú
számlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át a kapcsolattartó címén.
A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított három munkanapon
belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megfizetését a pályázó igazolja. A
megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván
pályázatot leadni, elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.

Átalszegett u. 23/A
B. fsz. 13.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.802

A II/40.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.802

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.086

B II/45.

34

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.

2014. NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.
október hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. október 10. (péntek)

Teleki Blanka Kollégium

2014.
2014.
2014.
2014.

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.

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

13–17 óra
7–14 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
7–14 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

13–15 óra
7–14 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2014. 10. 10.

9.30–12 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

13–17 óra
7–14 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
7–14 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

7–14 óra
13–17 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

7–14 óra
13–17 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
13–17 óra

Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK.

2014. 10. 15.
2014. 10. 16.

13–17 óra
13–17 óra

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

9–15 óra
9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola

2014. 10. 13.
2014. 10. 14.

13–17 óra
7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2014. 10. 08.
2014. 10. 09.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2014. november hónapban. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános
Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

SZEDÉS

IDEJE

10.
10.
10.
10.

13.
14.
15.
16.

13–17
13–17
13–17
13–17

óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Páterdombi-iskola

Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola

PÓTBESZEDÉS: 2014. OKTÓBER 20. 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
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Kultúra

I
FJÚSÁGI PIKNIK
ÚJ ZENE A RÉGI NÉMAFILMHEZ
EGERSZEGI FIATALOK TALÁLKOZÓJA

DR. CALIGARI-HATÁS EGYKOR ÉS MA
 A némafilmek manapság már nem feltétlen a szórakoztató mozik kategóriájába tartoznak. A mai szemnek már kicsit nehéz befogadni a lassúbb sebességgel visszajátszott képkockákat, a sûrítettnek tûnõ mozdulatokat és az eltúlzott gesztusokat. Az egész
képernyõt betöltõ – dialógusokat helyettesítõ – feliratok pedig
rendre kirángatják az embert a film ritmusából; legalábbis amíg
meg nem szokjuk, és meg nem tanuljuk élvezni azt.
– pP –
Ez utóbbihoz azért nagy segítség, ha az embernek van néhány
barátja, vagy közeli ismerõse, akik
arra vállalkoznak, hogy filmzenét
kreálnak egy régi alkotáshoz. A kíváncsiság és a zene szeretete pedig épp elég ahhoz, hogy leküzdjünk jó néhány elõítéletet; ezt bizonyítja az is,
hogy a vetítõhely tulajdonképpen megtelt. A
Keresztury VMK-ban a
közelmúltban került bemutatásra
Robert
Wiene: Dr. Caligari címû, 1920-ban készült
német némafilmje, melyhez Hanisch András,
Nadrai Róbert és Wettstein Tamás, azaz a
Cinema
Color
Art
Ensemble készített zenét (igaz, már öt évvel
ezelõtt is, ám ebben a formációban
most elõször). A vetítés alatt élõben
játszottak, pont úgy, mint a némafilm-korszak idejében. Azaz annyi
különbséggel, hogy míg régen fõleg

TÍZÉVES A GRIFF

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az idei évad elsõ premierje
(Gimesi Dóra: Szélszabadító, rendezõ Bartal Kiss Rita) elõtt egy jubileumi kiállítással ünnepelték a
10. születésnapot. A színház nézõtéri galériájában bábokból, díszletekbõl, fotókból és egykori plakátokból nyílt tárlat. Mivel a hely szûkössége miatt nem tudták az
összes eddigi elõadás kellékét bemutatni, úgy válogattak, hogy lehetõleg minden igazgató korszakából kiállíthassák egy-egy jelentõs darab „szereplõit” és díszleteit.
Szûcs István megbízott igazgató a tárlatnyitón azt is elmondta: az
elmúlt tíz évben összesen 62 bemutatója volt a bábszínháznak, és
250 ezer nézõ látogatott el az elõadásokra. S bár a Griff Bábszínház nem nagy társulat, ezek a
számok okot adnak az ünneplésre. A premierek elõtti izgalom, a
gyerekek kíváncsi tekintete és mosolya mindig – még a legnehezebb helyzetekben is – erõt adott
a társulatnak. A lényeg ugyanis az,
hogy a gyerekek megszeressék a
színház világát, és késõbb õk is
kultúrafogyasztóvá váljanak.
A Griff Bábszínház sikerei között tartja számon, hogy más városokba, sõt külföldön is sikeresen
szerepeltek jó néhány darabbal,
és még Japánba is eljutottak.
A kiállítást Horváthné Bencze
Irén üvegfestõ, a bábszínház
egyik támogatója nyitotta meg. A
Szélszabadító premierje után pedig fogadás várta a kollégákat, barátokat a színház büféjében, ahol
a város nevében dr. Kovács Gábor
mondott pohárköszöntõt.
A Griff Bábszínház születésnapi
ünnepségére meghívta az összes
volt igazgatót, és mindazokat, akik
valaha a társulatnál dolgoztak –
ám mint azt Szûcs István elmondta
– sajnos, közülük senki sem tudott
eljönni a jubileumi eseményre, így
szûk körben ünnepelnek. Hamarosan ismét igazgatóváltás lesz a
bábszínházban; Pinczés István direktor ugyanis tartós betegsége
miatt felmentését kérte.

zongora kísérte a bemutatókat,
most gitárra, dobra, fúvós hangszerre és szintetizátorra épülõ zene
szólt a film közben.
Egy olyan zene, mely alapvetõen a hagyományos thrillerek és
bûnügyi filmek dramatizáló hangelemire támaszkodott, mégsem
akart utánozni semmit. Sem a

’20-as évek – sokszor dekadensnek
titulált – mélylélektani jazzszólamait, sem a ’80-as évek ijesztgetõs
tinihorrorjainak csikorgató, idegborzoló muzsikáját. Egy teljesen mai,
változatos zenei stílusú, ám egységes, expresszív hatású filmzene
született, amit leválasztva a filmrõl,
akár otthon is szívesen meghallgat
az ember. Ahogy a történetnek, úgy
a zenének is megvolt a maga íve: a
csattanós végkifejlet felé egyre jobban elektronikus irányba mozdult el
a hangzás, ami nagyon jól illett a
zaklatott képi hatásokhoz.
Ami a Dr. Caligarit illeti: egy úttörõ filmrõl beszélünk, hiszen a maga
idejében óriási hatással volt nemcsak a német, hanem az európai
filmmûvészetre is. A történet és a képi ábrázolások miatt a thrillerek „õsanyjának” is tekinthetõ, de ez a legelsõ és legnagyobb hatású expresszionista filmalkotás is. A rendezõ
olyan páratlan stílusú díszleteket talált ki a filmhez (mintha a szecesszió
késõi, és az art deco korai szakaszából származó, ám erõsen eltorzított
épületek között mozognánk), hogy
gyakorlatilag minden egyes képkoc-

ka külön képzõmûvészeti alkotásként értelmezhetõ. Fõleg, ha még a
speciális megvilágítást is hozzá
vesszük. Az õrült Caligari története
nemcsak a maga idejében volt nagy
siker, hanem késõbb is: 1958-ban
például a világ legjobb 12 filmalkotása közé került, a mai napig vetítik art
mozikban, és filmesztéták is gyakorta hivatkoznak rá.
Ezek után persze kíváncsiak lehetünk arra is, hogy születése után,
vagyis az 1920-as években, mekkora volt az esélye annak, hogy Zalaegerszegen is bemutassák a filmet?
A kor erkölcsi és politikai viszonyait,
illetve a város méreteit és közönségét ismerve, elsõre azt
gondolhatnánk, hogy semmi. Márpedig a Caligarit itt
is bemutatták, valamikor a
’20-as évek közepe táján!
Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusa, a korszak helyi
kulturális és mûvészeti életének kutatója kérdésünkre
azt válaszolta: a város akkori mozitulajdonosa, Gábor Béla (Gábor Miklós
színmûvész édesapja),
igyekezett minden izgalmas és érdekes filmet elhozni az Edison moziba. Thrillert és
horrorfilmeket is vetítettek itt, és
akárcsak ma, akkor is szívesen
ment rá a közönség. „Adrenalinfröccsre” ugyanis akkor is szüksége
volt az embereknek. Arról nem is beszélve, hogy ezek a filmek általában
szép profitot is hoztak a mozinak,
így a tulajdonos a fel-fellángoló konzervatív szemlélet ellenére is elhozta ezeket az alkotásokat; a közönség pedig szerette õket. A történész
kutatásaiból az is kiderül, hogy a
’20-as években még néhány éves
fáziskéséssel kerültek Zalaegerszegre a premierfilmek, a ’30-as
években ez a szám azonban egy
évre csökkent.
Most, közel kilencven évvel késõbb ismét itt vendégeskedett
Caligari doktor, egy mûvelõdési ház
projektorán; 21. századi eszközökkel vetítve, és 21. századi zenével
kísérve. Ha minden igaz, Caligari és
alvajáró (hipnotizált) szolgája,
Cesare turnéra is indul a zalaegerszegi zenészekkel. Több helyrõl
(Bak, Szombathely, Veszprém,
Gyõr, Pécs) kaptak ugyanis felkérést.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elõadások az Erasmus +
2014–2020 programról, az Ifjúsági
Garancia Programról, a zalai munkaügyi helyzetrõl (fiatalokra és pályakezdõkre vonatkozó aktualitásokkal) szóltak. Sok érdekességet
mondott Tari Annamária pszichoterapeuta a „Facebook és társai”,
azaz a virtuális világ hatásairól az
ifjú generáció esetében. Bemutatkozott még a Zalaegerszeg Felsõoktatásáért Közalapítvány, a Karrieriroda és Diákcentrum. Illetve „új
arcként” a 2014. január végén nyílt
Zalai Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda, mely az országos szervezet részeként mûködik a megyeszékhelyen. Többek között információs adatbázissal, tanácsadással (ösztöndíjak, továbbtanulás,
szociális szolgáltatások, diákmunka, életvezetés, kulturális és szórakozási lehetõségek) várják a fiatalokat, és számos rendezvényen
voltak már jelen a megye területén.
A találkozó végén a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat
éves számvetése hangzott el Bakos Dóra diákpolgármester, valamint Takács Nikolett és Juhász
Elõd alpolgármesterek részérõl.
A zárszó Schanda Tamás

ifjúságpolitikárért
felelõs helyettes
államtitkár (Emberi Erõforrások Minisztériuma) tiszte
volt. Õ a fiatalokat
érintõ munkanélküliségrõl, mint fõ
problémáról
elmondta, a tavalyinál, illetve az
európai átlagnál
kedvezõbbek
a
mutatók. Köszönhetõ ez a Munkavédelmi akciótervnek, mely kiterjedt
a pályakezdõkre
is. Az Elsõ munkahely garanciaprogram 16 ezer fiatalt
érintett, de támogatták a nyári
munkát, a nyelvtanulást. A karriertervezésben, munkahely keresésében, vállalkozóvá válásban
segít az Új Nemzedék Plusz projekt, melyet folytatni kívánnak. Valamint támogatni kívánják a kreatív
iparágakat, melyben fõleg a fiatalok tudják megmutatni tehetségüket.
Ugyanakkor, számos
elõnnyel bírnak, akik mégis tartoz-

nak valamely szervezethez (nyitottság, új ismeretek, új ismerõsök,
képességek, kompetenciák javulása, belsõ értékek fejlõdése, tervezés, szervezés, kapcsolatkialakítás), mely az élet bármely területén elõnyt jelent a késõbbiekben.
Végül megjegyezte, bár az állami

támogató hozzáállás adott, a helyi
közösségeket a helyieknek kell létrehozni és mûködtetni, s ez a jelenlévõk felelõssége.
A rendezvény a városi önkormányzat támogatásával valósult
meg, melyet Balaicz Zoltán alpolgármester és Gecse Péter, az oktatási, kulturális és sportbizottság
elnöke képviselt.

VISSZAADNI AZ ÖNRENDELKEZÉST
LMP: A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉSBEN HISZNEK

 Az önkormányzati munka jövõjérõl, illetve annak lehetséges metódusáról tartott sajtótájékoztatót a Lehet a Más a Politika (LMP) a zalaegerszegi Skála áruházzal szomszédos lépcsõsornál.
Dr. Paksy Zoltán, az LMP Zala
megyei szervezetének szóvivõje,
a párt zalaegerszegi listavezetõje
elmondta: azért ezt a szimbolikus
helyszínt választották, mert a lépcsõsor felújítása – ami jelenleg is
zajlik – tökéletesen tükrözi a jelenlegi városvezetés hibás elképzeléseit, hogy nem kérdezik meg az
embereket. A megújuló lépcsõsort
ugyanis csak egészséges emberek tudják igénybe venni, illetve
közülük sem mindenki, hiszen
sem babakocsit, sem kerékpárt
nem lehet feltolni a lépcsõ mellett.
Rámpa ugyanis nem készült.
A sajtótájékoztatón részt vett
Gertsmár Ferenc veszprémi önkormányzati képviselõ, az LMP
Országos Elnökségének tagja, aki
szerint új irányra lenne szüksége
a magyarországi önkormányzati
rendszernek. Vissza kell adni az
önkormányzatok önrendelkezését
és az emberek hitét, hiszen mindenki tehet valamit a saját közösségéért. A jövõ önkormányzata a

képviselõ szerint a párbeszédre
kell, hogy épüljön. A részvételi demokráciában és a részvételi költségvetésben hisznek: módot kell
találni arra, hogy az emberek beleszólhassanak a város költségvetésének alakulásába, hogy mire, mennyit költ a város – fogalmazott.
Paksy Zoltán a közelgõ választásokkal kapcsolatban elmondta:
mivel nekik nem sikerült polgármesterjelöltet állítaniuk, kaptak fel-

kérést arra, hogy más szervezet ellenzéki jelöltjét támogassák. Az
LMP azonban nem kíván más jelöltet támogatni, és erre nem szólítják
fel szavazóikat sem. Arra biztatják
a választópolgárokat, hogy október
12-én a polgármester személyét illetõen döntsenek belátásuk szerint, ám az önkormányzati képviselõjelöltek közül válasszák az LMP
embereit. Mert csak így van esélyük arra, hogy listáról bekerülhessenek a képviselõ-testületbe.

HORMÓNIA
EGY

DÉLUTÁN A SZERETET JEGYÉBEN
OKTÓBER 4-ÉN

HorMónia-napra várják az érdeklõdõket október 4-én, szombaton a Zalaegerszeg Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára (volt Apáczai), 14 óra 30 perces kezdettel.
A rendezvény a test, a lélek és a szellem egyensúlya megteremtésének lehetõségeire kínál egész délután alternatívákat. A
HorMónia-napon találkozhatnak többek között Hadászi Ágnes,
KoroKan-terapeutával, Borsos Miklós testszobrásszal, Németh
Abigél pszichológussal, Ferenc Ildikó szellemgyógyásszal, de lesz
Lévai Borival hangfürdõ, Söllei Ildikó Aurával lélektánc és gasztronómiai kóstoló is.
A lélekgyógyító muzsikát egész nap biztosítja: Kriszti és a
Magyarucca, Simon Veronika és Sipos Zsolt. Az eseményt Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere nyitja meg.
POLITIKAI

HIRDETÉS
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A TIPEGÕBEN IS ÚJ KONYHA A SZOCREÁL IS LEHET ÉRTÉKES
NYÁRI FELÚJÍTÁSOK A BÖLCSÕDÉKBEN A HÁBORÚ UTÁN ÉPÜLT HÁZAKRA IS FIGYELNEK

 A nyári bölcsõdei felújítások zárásaként a Kis Utcai Tipegõ
Bölcsõdében adták át a korszerûsödött fõzõkonyhát az elmúlt
héten. Prenner Zsuzsanna, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék
vezetõje elmondta: összesen 15 millió forintból újult meg a nyár
folyamán a város négy bölcsõdéje. Ebbõl 10 millió forintot a város biztosított.
A Cseperedõ és a Napsugár Úti
Bölcsõdékben nyílászárócserékre
került sor, az Ûrhajós utcai intézményben megújult egy járdaszakasz. Ugyanitt, valamint a Tipegõ
Bölcsõdében felújításra került a fõzõkonyha is. Ezek átalakítására
nemcsak azért volt szükség, mert
30–40 éves konyhatechnikával
dolgoztak nap mint nap, hanem
mert az intézmények csatlakoztak
a „Mintamenza” programhoz, aminél feltétel a korszerû konyhatech-

nika. A beruházás során történtek
kisebb átépítések, valamint új bútorokat és eszközöket is kaptak a
fõzõhelyiségek.
Az átadáson részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán alpolgármester is,
aki elmondta: a város büszke az
általa mûködtetett intézményrendszerre és az ott folyó színvonalas
munkára. Továbbra is minden lehetõséget szeretnének megadni
számukra a fejlõdéshez.

 A város építészeti értekeit vette górcsõ alá a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület és a Városesztétikai Társaság (Vártár) legutóbbi ülésén, a Göcseji Múzeumban. A civilek egyrészt számba
vették Zalaegerszeg mûemlékeit, helyi védettség alatt álló épületeit, valamint azokat a házakat, melyek egyelõre egyik besorolás
alatt sem szerepelnek, ám komoly értékkel bírnak.

lágháború után és a szocializmus
évtizedei alatt épült házak közül
melyek értékesek, az ugyanis nem
igaz, hogy ezekben az évtizedekben csak „rossz” és a városképet
romboló házak épültek – fogalmazott az elnök.

– pP –

Ehhez hasonlóan nagyobb
figyelmet érdemelne a
Czeglédy András építész, az Kosztolányi úti villasoron álegyesület elnöke elõadásában el- ló, úgynevezett „magyarmondta: szeretnének egy listát ké- ház” is.
szíteni az említett épületek jelenleCzeglédy András úgy látgi állapotáról, kihasználtságáról, ja, hogy bár Nagykanizsávalamint feljegyezni azokat a jó- nak és Szombathelynek
részt háború után épült házakat is, sokkal gazdagabb építészeamik nem állnak helyi védettség ti múltja van, mint nekünk,
alatt, ám építészeti értékük jelen- azért nincs szégyenkeznitõs. A felmérés eredményeit el valónk. Sõt, annál inkább
szeretnék küldeni a polgármesteri meg kell becsülnünk azt a
hivatal illetékeseinek.
keveset, amink van. ÉrtéA civilek furcsállják, hogy keink nagy része neobarokk
Keresztury Dezsõ egykori szülõ- és neoreneszánsz stílusú. A
háza, mely az utóbbi hetekben szecesszió korszakát sajtöbbször is fókuszba került, nem nos nálunk csak kevés épüáll helyi védettség alatt, pedig az let jelképezi (Postapalota,
1904-ben épített sarokház ezt és pár Arany János, Ady
megérdemelné. Azt is szeretnék a Endre és Jókai úti családi
városvédõk, ha a házon pár hete ház), ezért ezekre különösen nagy
A városvédõk szerint ezek köelhelyezett Németh János dom- hangsúlyt kell fektetni.
zül figyelmet érdemel a ruhagyár
bormûvet nem takarná ki egy közElérkezett az ideje annak is, épülete, a gyárral szemközti oldalekedési lámpa, illetve jelzõtábla. hogy megvizsgáljuk, hogy a II. vi- lon lévõ – egykor a munkásoknak
épült – szocreál stílusú házsor.
Szintén értékes épület az Éva
presszóként
ismert
Göcseji
út–Köztársaság út sarkán elhelyezkedõ emeletes ház is, sõt ebbe a kategóriába esik a Kosztolá A Báthory István Szakképzõ Iskola tanulói ökonapon vettek
nyi út 8. szám alatt álló, egykori
részt az intézményben. Néhány szerencsés diák elektromosautó- Béke étterem, majd Sport vendégbemutatón vett részt.
lõ épülete is.
Az ülésen részt vett Németh
A rendezvény egybe esett az egészségük érdekében, és hanya- József nyugalmazott múzeum A város közlekedéstörténelmébe beírta magát szeptember 19., egerszegi elektromos töltõállomás golniuk kell a környezetkárosító té- igazgató is, aki a 2000-es évek
amikor is elektromos töltõállomást helyeztek üzembe Zalaegeravatásával, és kapcsolódott az nyezõket, hogy harmóniában élje- elején Egerszegi örökség címmel
szegen. A Nissan által telepített töltõ, a Parkoló-Gazda Kft. fennmár egy színes kiadványba összeautómentes naphoz. A bemutatót nek a világgal.
tartásában a Csipke parkolóház déli oldalán várja az autósokat, s a Magyar Villanyautó Klub Egyesü3 évig ingyenesen áll rendelkezésre.
let tagjai tartották a tanulók részére. A cél az volt, hogy felhívják a diAz elsõ elektromos tankolás helyi önkormányzat érdeklõdõ ákok figyelmét a környezetvédeGyutai Csaba polgármester közre- hozzáállásának, jövõbelátó, „zöld” lemre. Megtudták, hogy az elektromûködésével történt, aki elmond- gondolkodásának, mondta Pal- mos autók környezetbarátok, jó a
ta, az Ökováros program része kovics Péter, a Nissan PR-igazga- költséghatékonyságuk, gyorsan és
nemcsak a tömegközlekedés kör- tója. Majd a Nissan elektromos au- olcsón tölthetõk. Áttekintést kaptak
nyezetkímélõ módja, hanem tók adatait ismertette. Többek kö- az elektromos autók történetérõl,
egyéb környezettudatos megoldá- zött elmondta, a töltõállomáson mûködésükrõl. Ráadásul többen
 Bemutatóórák, plenáris elõadások és kísérletek várták az érsok keresése. Így a szén-dioxid-ki- 30–50 perc alatt történik a villám- kipróbálhatták a jármûveket.
deklõdõket a Kölcsey Ferenc Gimnázium szakmai napján, amit
bocsátás nélküli, csendes és kis tankolás, szemben az otthoni
A rendezés zárásaként a tanuaz intézmény a Természettudományos oktatás eszközrendszeréfogyasztású elektromos autók mû- 8–12 órás idõvel. A teljes feltöltés lók az egerszegi Bringa Klub által
nek és módszertanának fejlesztése címû Támop-projektje kereködésének támogatása. Elektro- 1000 forintos költséget jelent (egy- szervezett ügyességi kerékpárvertében valósított meg.
mosautó-fejlesztésen dolgoznak a elõre ingyenes), mellyel 200 kilo- senyen mérték össze tudásukat,
helyi mûszaki fõiskolán is a Tech- méteres táv tehetõ meg, vagyis a és minden résztvevõ kapott ajánA rendezvényen
nológiai Centrummal közösen, így fogyasztás a belsõ égésû moto- dékot. A nap végén a diákok megköszöntõt mondott
ez a technikai kultúra sem esik tá- rokhoz képest egyhatod.
állapították, többet kell mozogniuk
Balaicz Zoltán, Zalavol a várostól, tette hozzá.
POLITIKAI HIRDETÉS
egerszeg alpolgárA most avatott állomás nemmestere, aki arról becsak a városban és a megyében
szélt, hogy 2013. jaaz elsõ, de még a fõvárost is megnuár 1-jével megválelõzve mûködik, köszönhetõen a
tozott a közoktatás
rendszere, emiatt a
város már nem fennEGHÍVÓ
tartó, de ugyanúgy
fontosak számára az
intézmények. Ezt biAZ ECHO TV HÁTTÉR-KÉP
zonyítja az önkorCÍMÛ KIHELYEZETT
mányzat
projektje,
BESZÉLGETÉSÉRE
ami egy korszerû természettudományos
A RENDEZVÉNY IDÕPONTJA:
labor létrehozását se2014. OKTÓBER 3., PÉNTEK, 17 ÓRA
gítette a Kölcsey-gimnáziumban. partnerintézmény diákjai és peA RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
Ennek jelentõségét emelte ki be- dagógusai számára A tanórák
VÁROSI HANGVERSENY- ÉS
szédében Pácsonyi Imre tankerü- mellett több közös programot
KIÁLLÍTÓTEREM
leti igazgató és Velkey Péter pro- szerveznek, ilyen az alsósoknak
(ZALAEGERSZEG, ADY U. 14.)
jektmenedzser is.
meghirdetett Titkok padlása fogCsiszár Imre, a Szegedi Re- lalkozás, vagy a pedagógusok
KÖSZÖNTÕT MOND:
gionális
Diáklaboratórium SzeReTeD szemináriuma.
VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉP(SzeReTeD) laborvezetõje arról
Darázsi Zsolt, a madártani
VISELÕ, A FIDESZ PARLAMENTI
szólt, hogy már az elnevezésben egyesület zalai titkára elmondta,
FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE
is arra törekedtek, hogy kifejez- folyamatosan fogadnak tanulmáBALAICZ ZOLTÁN, ZALAEGERSZEG
zék a létesítmény küldetését. A nyi versenyekre készülõ illetve a
Szegedi
Tudományegyetem téma iránt érdeklõdõ
MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESSágvári Endre Gyakorló Gimná- diákokat, akik többek
TERE, A FIDESZ-KDNP ZALAEGERziumában tavaly májusban át- között madárgyûrûSZEGI POLGÁRMESTERJELÖLTJE
adott természettudományos laZALAEGERSZEG
bor egyik termében kémia-, bioELÕADÓK:
Megyei Jogú Város
lógia-, míg a másikban a fizikaDR. BOROS IMRE KÖZGAZDÁSZ
és földrajzkísérleteket lehet véDR. BOGÁR LÁSZLÓ KÖZGAZDÁSZ
gezni. A természettudományok
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
oktatásának új lehetõsége megSZERETETTEL VÁRUNK!
elégedésére szolgál mind a 18

ÖKONAP A BÁTHORYBAN

ELEKTROMOS TANKOLÁS

foglalta a város épített és természeti értékeit. Mint mondta: nagy
változást nem lát az azóta eltelt
idõben, örömteli viszont, hogy néhány védett épületet felújítottak az
elmúlt években. Szerinte manapság sokkal fontosabb kérdés az,
hogy egy-egy ház (legyen az mûemléki, védett vagy besorolás nélküli) használatban van-e, vagy
sem. Az utóbbi idõben ugyanis
számos értékes épület funkció nélkül, üresen áll, ami hosszú távon
nem tesz jót sem az épületnek,
sem a városképnek.
Boda László, a Vártár elnöke

lapunknak elmondta: a civilek azt
is szeretnék, ha az épületeken kívül a köztéri alkotások állapotára
is nagyobb hangsúlyt fektetne a
város. Sajnos, nagyon sok szobor
és emlékmû – amit egykor jó szándékkal kihelyeztek – ma már nem
uralja a teret, vagy nem dísze a
környezetének, mert vagy körbeépítették õket, vagy a növényzet
takarja el a szemünk elõl. További
céljaik között szerepel az is, hogy
a városvezetést valahogy rábírják
arra, hogy jogszabályban vagy
rendeletben kötelezzék a magántulajdonosokat, hogy épületeiket,
és azok környezetét rendben tartsák.

Szerethetõ természettudományok
A KÖLCSEY-GIMNÁZIUM KORSZERÛ LABORJÁBAN

M

zést, madártani kutatásokat végezhetnek. Fenékpusztán az elmúlt negyven évben több mint
300 ezer madarat gyûrûztek.
Ezen adatsorok is rendelkezésre
állnak, melyekbõl különbözõ következtetéseket vonhatnak le.
Szamper Aranka,
az oroszlányi Hamvas
Béla Gimnázium és
Szakképzõ
Iskola
szaktanára elõadásában az interaktív tananyag szerkesztését
ismertette. Az internetes felületen különbözõ típusú feladatokat lehet létrehozni.
Ezt
követõen
Pozsik Lajos laborvezetõ, Szûcs Klára és
Kocsis István szaktanárok diákok segítségével több biológiai, kémiai és fizikai kísérletet mutatott be. Többek között a csont kémiai összetételét és az ozmózist vizsgálták,
valamint növényi alapanyagokból
mace-rátumot, kaparékot, levonatot és nyúzatot készítettek. A
szakmai nap délelõttjén biológia
és fizika tanórákat is megtekintettek a laborban a partnerintézményekbõl érkezõ pedagógusok,
amin szülõk is részt vettek.
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AZ AZONNALI VISSZAJUTÁS A CÉL A GÖCSEJ SK-NÁL MAGASABBRA TETTÉK A LÉCET
A SAKKOZÓK IS

ELKEZDIK

 Az elmúlt bajnokságban balszerencsés körülmények között búcsúzott az NB I-tõl a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp sakkcsapata. Bentmaradásuk mindössze 1,5 ponton múlott. A klubnál egy
ideig bizakodtak, hogy a B-csoport bajnokai közül valamelyik
együttes nem vállalja a legjobbak között a szereplést, ám egyik
aranyérmes sem lépett vissza. Így maradt számukra az NB I
B-csoportja, ahonnan egy év múlva ismét szeretnének visszajutni a legjobbak közé.
– A játékoskeretbõl Varga Zoltán és Almási István távozott,
mindketten úgymond a „légiósok”
sorába tartoztak – hangoztatta
Horváth Tamás, a klub szakmai
igazgatója. – Senki nem érkezett,
de nem is törekedtünk új sakkozó
igazolására. Az egerszegi maggal
kell megoldanunk a feljutást, más
városból magyar „légiós” minden
bizonnyal nem szerepel nálunk a
bajnokság során.
– Mennyire ismerik a B-csoport mezõnyét? Sima ügy lesz a
visszajutás, vagy azért nem lesz
az annyira könnyû..
– Biztosan lesznek nehezebb
mérkõzéseink, de a jelenlegi keretünkkel nem jelenthet gondot a
bajnoki
cím
megszerzése.
Decset, a másik kiesõt a területi
elvek alapján ide sorolták, õk lehetnek ránk veszélyesek. A

Biatorbágy is rendelkezik több rutinos sakkozóval, mi azonban bízunk a magunk erejében. A csoportban szereplõ két tartalékcsapat
– a Kanizsáé és a Paksé
– ugyan nem juthat fel
az élvonalba, viszont
befolyásolhatja a Bcsoport végeredményét
azzal, hogy a lényeges mérkõzéseken milyen erõsségû együttessel ül asztalhoz. A szabály kimondja, az elsõ csapat 10 legerõsebb játékosa nem játszhat vissza
a tartalékba. Az említett két együttesnél viszont a tíz alatt is még
sok jó képességû sakkozó található. A két tartalék ellen szerzett
pontok viszont beszámítanak a
bajnokságba, így befolyásolhatják
annak sorrendjét.

– Az anyagiak mennyire lesznek biztosítottak?
– Örömmel mondhatom, hogy
névadó szponzorunk, a Hydrocomp Kft. kitart mellettünk az NB I
B-csoportjában is. Barabás Miklóssal, a cég új ügyvezetõjével aláírtuk a szponzori szerzõdét.
– Gondolom az önkormányzattól is segítséget
várnak?
– Bizunk benne, hogy
értékelik majd több évtizedes eredményes szereplésünket, valamint
azt, hogy a csapatunk
sohasem összevásárolt
versenyzõkbõl állt. A helyi erõk mindig túlsúlyban voltak nálunk. A város szinte minden iskolájában ott
vagyunk , Mádl Ildikó, Csiszár Zoltán, Forgó Éva és Horváth Gyula
oktatja a sakkot a diákoknak. A teljesen egerszegi tartalékcsapatunk
az NB II-ben szerepel. Mondhatnám: nálunk a helyi érték a mérték.
– Melyik csapat ellen kezdik a
bajnokságot?
– A közepes erõsségûnek számító Tapolcát látjuk vendégül, egyértelmûen a gyõzelem a célunk.

A FÉRFIAKNÁL AZ NB I, A NÕKNÉL A RUTINSZERZÉS A CÉL

 Az NB II-es futsalbajnokságban az elmúlt évben nagyszerûen
szerepelt a Göcsej SK férficsapata. Az új idényben még magasabbra tették a lécet a klubnál, a feljutást tervezik. A nõi szakosztály is megalakult, õk szintén a másodosztályban szerepelnek.

– Nyáron sikerült megerõsíteni a
csapatot, négy meghatározó tudású játékost igazoltunk – hangoztatta Friss Zsolt, a Göcsej SK elnöke.
– Július elején már megkezdtük a
bajnokságra a felkészülést, hogy minél jobb formában várjuk a rajtot.
Idei célkitûzésünk, hogy
feljussunk az NB I-be,
ennek rendeltünk alá
mindent.
Biztatóan
kezdtük a szezont. A
Magyar Kupában önbizalom-növelõ, 17-1-es
gyõzelemmel ütöttük ki
az Újpestet, és léptünk
tovább a következõ fordulóba. Megalakult a
nõi szakosztály, õket
mindjárt beneveztük az
NB II-be, azonban nem jelöltünk
meg számukra konkrét célt. A lényeg: ismerkedjenek a mezõnnyel,
szerezzenek rutint.
– Kik az új játékosok?
– Kottán Krisztián már rendelkezik futsal- és NB I-es múlttal,
Szombathelyen és Keszthelyen is
játszott, a ZTE neveltje. Csapatunk erõssége lehet. Szombathelyrõl jött hozzánk Kalapos Máté, aki a „gólgyártásban” lehet segítségünkre. Szabó Bence újoncnak számít a sportágban, de
rendkívül technikás játékos, a ZTE
egykori kiváló labdarúgójának,
Szabó II. Zsoltnak a fia. Horváth
váth Zoltán, Bányai Attila). N16: 2. Balázs Lentibõl szintén jó barátTRIÓ Egerszeg ZTC (Porgányi An- ságban van a labdával.

EGERSZEGI TÁJFUTÓK SIKEREI
ÉRMEK ÉS HELYEZÉSEK AZ OB-N ÉS A CSB-N

 Paks adott otthont a tájékozódási futók rövid távú bajnokságának. A közel 1000 rajthoz
álló között a zalai tájfutók is ott
voltak. A zalai tájfutók közül a
felnõttek mezõnyében kiválóan
szerepelt Bertóti Regina (Göcsej KTFE, képünkön), aki
nagyszerûen futott a döntõben
és bronzérmet szerezett.
Az utánpótlás korosztályban a
TRIÓ Egerszeg ZTC versenyzõje
Porgányi Anna szerepelt a legjobban, a serdülõ leányok mezõnyében 1 másodperccel maradt le a
dobogóról és végzett a 4. helyen.
Szoros versenyben a bajnoki pontszerzõ 6. helyen végzett jó futással Porgányi Márk (TRIÓ Egerszeg ZTC).
A szenior korosztályban is
nagyszerûen szerepeltek a zalaiak, 4 érmet is elhoztak a bajnokságról. Az N35-ben Császár Éva
(Göcsej KTFE) magyar bajnoki címet szerzett, míg ugyanebben a
kategóriában mindössze 9 másodperc hátránnyal, Uhlir Tímea
(TRIÓ Egerszeg ZTC) a 3. helyen
végzett. Az N40-es korcsoportban
Porgányiné Henrich Piroska
(TRIÓ Egerszeg ZTC) 3. helyen,
az F70-ben Horváth Zoltán (TRIÓ
Egerszeg ZTC) a bajnoki dobogó
második helyén zárt.
***
A rövid távú bajnokság után
szintén a Paks melletti Nemzeti
Park területén, Ürgemezõn rendezték meg az országos pontbegyûjtõ csapatbajnokságot. A versenyen 224 csapat állt rajthoz, háromfõs összeállításban.
A zalai klubok rendkívül jól szerepeltek, hiszen a TRIÓ Egerszeg
ZTC 6, míg a Göcsej KTFE 3 csapata is dobogóra állhatott az eredményhirdetésen.
Dobogós és pontszerzõ zalai
csapatok. F14: 3. Göcsej KTFE
(Bognár Zoltán, Izsák Attila, Varga
Marcell Máté). F18: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Porgányi Márk, Fekete
Ágoston, Erdõs Márton).
F105: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Sárecz Lajos, McCarthy Brian, Somogyi Zoltán). F125 – 3. TRIÓ

na, Simon Cintia, Jánoki Georgina),
3. Göcsej KTFE (Takács Szilvia, Takács Orsolya, Király Boróka). N105:
2. TRIÓ Egerszeg ZTC (Uhlir Tímea,
Sárecz Éva, Porgányiné Henrich Piroska). N125: 2. Göcsej KTFE (Császár Éva, Juhász Júlia, Jávorics
Éva). F14: 6. TRIÓ Egerszeg ZTC,
F16: 6. Göcsej KTFE, F20: 6. Göcsej
KTFE, F105: 6. Göcsej KTFE, N16:
Egerszeg ZTC (Mitró Zoltán, Varga 5. TRIÓ Egerszeg ZTC, N21: 6. GöBálint, Fehér Ferenc). F205: 3. TRIÓ csej KTFE. N105: 6. TRIÓ Egerszeg
Egerszeg ZTC (Vajda László, Hor- ZTC.

– Az ellenfelek ismeretében
úgy gondolják, hogy elég erõs a
feljutáshoz a csapatuk?
– Az elmúlt idényben is már
hangsúlyoztuk, hogy távlati cél-

jaink között az élvonalbeli szereplést tervezzük. Akkor még nem
voltunk tisztában az ellenfelek
erejével. A csapat megerõsítése
után egyértelmûen kijelenthetem,
reális esélyünk van arra, hogy fel-

A

jussunk a legjobbak közé. Nem
lesz könnyû, mivel közvetlenül
csak a bajnok jut fel, a második
helyezett osztályozót játszik. A
mezõny sûrû, 42 csapat szerepel
a másodosztályban. Extra teljesítmény kell a feljutáshoz, de erre
készülünk.
– Mennyire biztosítottak a
mûködéshez szükséges anyagiak?
– Nem lesz vele gond.
Sikerült jelentõs összeget nyernünk a társasági
adóból, amely meghatározó lehet a klub jövõje
szempontjából.
– A tavalyi sikeres
szereplés
hatására
már alakul szurkolótáboruk?
– A tavalyi idény végén már mintegy 300an látogattak ki a mérkõzéseinkre. Szeretnénk tovább növelni a
futsal népszerûségét a városban.
Az utánpótlás-nevelésbe is belevágunk. Bizakodunk, hogy az idei
sikeres rajt után továbbra is jól
szerepelünk, amely növeli nézõink
számát.

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

BKV Elõre–ZTK FMVas 0:8 (3408-3628)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Budapest.
ZTE ZÁÉV–Ipartechnika Gyõr 8:0 (3291-3105)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
FGSZ Siófok–ZTE FC 2-2 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Siófok.
ZTE FC–Gyõri ETO 1-0 (0-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

JÓ GYAKORLATOK AZ ÖNKÉNTESSÉGRÕL
KONFERENCIÁVAL ZÁRULT A VERSO PROJEKT
 Zárókonferenciával fejezõdött be Zalaegerszegen a Verso

projekt, melyben arra keresték a választ, hogyan lehet az önkéntesség segítségével elõsegíteni a foglalkoztatás bõvítését
Európában. A nemzetközi projektben a város önkormányzata
valamint a zárókonferenciának helyet adó BGF Pénzügyi és
Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete is részt vett.
Ifj. Sándor Dénes György a tanácskozást követõ sajtótájékoztatón elmondta, a projektben több
munkacsoport dolgozott az irányítótestülettel együtt. Többek között
politikai ajánlásokat fogalmaztak
meg, melyet október 8-án terjesztenek az Európai Parlament elé.
Ez a dokumentum egyrészt kiemeli az önkéntesség szerepét a
munkahelyteremtésben, az életminõség javításában, továbbá
olyan javaslatokat tartalmaz, melyek elõsegítik az ilyen jellegû önkéntes tevékenységek elterjedését. Emellett kiadtak egy kézikönyvet, melyben szintén bemutatják a partnerországokban már
mûködõ önkéntes programokat.
Takács Dávid, a BGF zalaegerszegi intézetének fõiskolai docense ismertette szerepüket a projektben. Feladatuk volt, hogy a
nyolc település illetve regionális
önkormányzat által feltárt jó önkéntes gyakorlatokat elemezzék a
többi tudáspartnerrel együtt.
Konkrét munkaként költséghaszon-elemzést végeztek, melyben
megállapították, hogy az önkéntes
tevékenység nagy haszonnal jár a
társadalom számára. A zárókonferencia részeként a nemzetközi
partnerek helyi önkéntes gyakorlatokat ismerhettek meg az OTP
Bank helyi fiókjában és a Göcseji
Múzeumban.
Solt Katalin intézetigazgató

úgy fogalmazott, nem kifejezetten
gazdasági kérdés az önkéntesség, de ezen a területen mégis lehet közgazdasági elemzést végezni. Ezt vették alapul a költséghaszon-elemzés módszerének kidolgozásakor, melyben a legna-

gyobb kihívást az eredmények
mérése, értékszámmal való meghatározása jelentette. Az önkéntes gyakorlatokat rangsorolták alkalmasságuk alapján, és eszerint
adtak számszerû értéket. Úgy vélekedett, az önkéntes tevékenység jó példáinak megismerése és
átvétele valamennyi közremûködõ
önkormányzat számára hasznos
lehet.
Bert Bouwmeester, a
hollandiai Coevorden
polgármestere méltatta
a projekt jelentõségét.

Hangsúlyozta, az önkéntesség
egy életre való társadalom mozgatórugója, melynek támogatásában a politikusoknak is felelõsséget kell vállalnia.
Zalaegerszeg önkormányzata
az Európai Unió támogatásával és
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával kapott
lehetõséget a VERSO – „Önkén-

tesek az Európai Foglalkoztatásért” elnevezésû projektben való
részvételre 2012. január 1. és
2014. december 31. között. A
programban nyolc uniós ország
(Dánia, Spanyolország, Bulgária,
Hollandia, Németország, Magyarország, Nagy-Britannia, Görögország) tizenkét szervezete közremûködött.
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Hirdetés

KERES
– bútor összeszerelésben jártas,
– barkácsoláshoz kedvet érzõ
eladót.
ELÕNY:
– német–orosz nyelvtudás,
– zalaegerszegi lakcím.
JELENTKEZÉS:
– fényképes önéletrajz leadásával
az üzletben személyesen (8900
Zalaegerszeg, Sport u. 2.).
– E-mailban:
zalaegerszeg@
salvo.hu
Bérezés megegyezés szerint.

cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

25 ÉVES A „FORRÁS”

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

PSZICHÉS PROBLÉMÁKKAL KÜZDÕKET TÁMOGATNAK
 2014. szeptember 26-án közös ünneplésre hívtuk egyesületünk tagjait, támogatóit, barátait, és minden érdeklõdõt, hogy együtt ünnepeljük
röviden csak Forrás Egyesületként ismert szervezetünk megalakulásának huszonötödik évfordulóját. A szervezet tagjai pszichésen sérült emberek, valamint velük foglalkozó szakemberek, önkéntes segítõk, de
néhány éve programjainkat és szolgáltatásainkat elérhetõvé tettük
egészségesek, elsõsorban gyermekek, fiatalok részére is.
2014-ben egy közel féléves programsorozathoz kaptunk segítséget pályázati támogatás formájában. Zalaegerszeg város közgyûlésének köszönhetõen
a „Komplex belváros-rehabilitációs program Zalaegerszegen” NYDOP3.1.1/B1-13-k-2013-0005 címû városrehabilitációs projekt keretében részesültünk támogatásban. A májustól kezdõdõ programok során igyekeztünk
minden korosztályt megszólítani, nem csupán a pszichés sérülteket. Így rendeztük meg a Gondozási Központ Szociális Klubjában, valamint a közeli Béke
ligetben, „Családnapok” címmel három alkalomból álló sorozatunkat.
A „Családnapok” után kis szünet következett, majd augusztusban belevágtunk a „Babaváró” programba, ahol kismamáknak, kispapáknak védõnõ,
családterapeuta és mûvészetterapeuta nyújtott segítséget az ilyenkor felmerülõ rengeteg kérdés megválaszolására. Szeptember 26-án pedig a korábban
már említett „Lélekvászon” 25 éves jubileumi ünneplésre hívtunk kicsit és
nagyot, egészségest és sérültet a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központjába. A délután során az érdeklõdõk kiállítást tekinthettek meg pszichés
sérültek alkotásaiból. A jubileum apropóján meghirdetett Kreatív pályázat
eredményhirdetését is erre az alkalomra szerveztük, ahol oklevelet és a Zalavíz
Zrt.-nek köszönhetõen ajándékokat tudtunk átnyújtani óvodáskorúak, 6–10
évesek, 14–18 évesek és felnõttkorúak részére. Az eredményhirdetés után
pszichés sérültek kaptak lehetõséget a színpadi bemutatkozásra.
A hat hónapos miniprojektet október 9-én kezdõdõ, kamaszoknak szóló
„Önismereti” program zárja.

Fûtõpanelek, infra panelek
árából rendelésnél

Rábalux csillárok, lámpák
elõrendelése esetén

Mindig aktuális sporthírekkel,
információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu

