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CSALTAK KI

 Az önkormányzat embereinek
adta ki magát az a két kaposvári férfi, akik trükkös módszerrel
pénzt csaltak ki zalai idõs sértettektõl. A több megyét érintõ
ügy részleteit sajtótájékoztatón
ismertették a megyei rendõr-fõkapitányságon.

z

LIBEGÕVEL A

TV-TORONYHOZ? z PROJEKTJAVASLAT AZ ALSÓERDÕ
HASZNOSÍTÁSÁRA z SPORT ÉS KALAND A NAPKÖZIS TÁBORBAN

 Andráshidán 1884/85-ben épült meg az iskola épülete, amely
1962-ig oktatási intézményként funkcionált. Az Öveges ÁMK elkészülte után pedig az óvoda épülete lett.
– Az ingatlan állapotán meglátszik az elmúlt száz év, a folyamatos állagromlás. Nem véletlen,
hogy az önkormányzat hosszú
évek óta próbálkozott az óvodaépítéssel, többször nyújtott be pályázatot is, de nem sikerült forrást
találni – válaszolja érdeklõdésünkre Balaicz Zoltán polgármester.
Hozzátette: az elmúlt napokban
szembesültek azzal, hogy a
mennyezet az óvodában tovább
reped, és veszélyessé válhat.
Az intézményben, négy csoportban mintegy száz kisgyermekkel foglalkoznak.
– Mivel az új óvoda tervei már
régóta készen állnak, örömmel tudok beszámolni arról, hogy a TOPprogram keretében sikerült elkülöníteni 300 millió forintot. Arra várunk, hogy ezt az összeget az
európai uniós jogszabályoknak
megfelelõen minél elõbb, lehetõleg a nyár folyamán már le tudjuk
hívni. A meglévõ terveket aktuali-

– AL –
Andor László rendõr fõhadnagy, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság megbízott bûnügyi osztályvezetõje az elõzményekrõl elmondta, illetékességi területükön
két trükkös lopásról kaptak bejelentést februárban. Az egyik eset
Lakhegyen történt február 18-án,
délelõtt. A két kaposvári férfi, önkormányzati dolgozónak kiadva
magát, kopogtatott be egy 82 éves
idõs asszonyhoz, hogy felmérik
mennyi pénzt tart otthon, és felírják a bankjegyek sorszámát. A néni 500 ezer forintot hozott ki a szobából, majd visszament, mert személyi igazolványát is kérték. Mire
visszajött, a gyanúsítottak távoztak a pénzével.
Ezt követõen a kapitányság
nyomozói széles körû adatgyûjtésbe és nyomozásba kezdtek, majd
március 12-én a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság kollégái a Zala
Megyei
Rendõr-fõkapitányság
bûnügyi szolgálatával és egyik bevetési egységével közösen Kaposvár külterületén elfogták az elkövetõket. A 45 illetve 53 éves két
kaposvári férfi büntetett elõéletû,
lopás, rablás, csalás és testi sértés miatt már ültek börtönben.
A megbízott bûnügyi osztályvezetõ elmondta, elfogásuk napján a
Fejér megyei Lajoskomáromban
egy idõs házaspárnál (84 illetve 85
évesek) jártak azzal az ürüggyel,
hogy az önkormányzat megbízásából felmérik, igénylik-e az ebéd
házhoz szállítását?
(Folytatás a 2. oldalon.)

AKTUALIZÁLJÁK A MEGLÉVÕ TERVEKET

 Év eleje óta zárva van az egykori Alsóerdei Napközis Tábor. A
szebb napokat látott komplexum hosszú ideje kedvelt helye volt
a sportolni vágyóknak: sokan mentek ki délutánonként és
hétvégente kocogni, kosarazni, focizni, de az arra járók íjászokat
és karatésokat is gyakran láthattak gyakorolni, edzeni.
– pP –
Mint ismert, tavaly nyáron egy
focikapu tragikus balesetet okozott,
ezután a fenntartó Zalaegerszegi
Városrészek Mûvelõdési Központja
és Könyvtára (ZVMKK) megtett néhány óvintézkedést, illetve táblákkal jelölte, a balesetveszélyes helyeket. Januárban azonban teljesen
lezárták a tábor területét. A tavasz
és a tartós jó idõ közeledtével
azonban sokakban merül fel a kérdés: mi lesz a tábor sorsa, kinyit-e
egyáltalán, vagy a mozogni, kikapcsolódni vágyóknak új hely után
kell nézniük?

– Tisztában vagyunk vele, hogy
a zalaegerszegiek nagyon szeretik
az Alsóerdei Szabadidõparkot,
ezért az a cél, hogy mielõbb kinyithasson, és minél többen járhassanak ki ismét sportolni – válaszolta
kérdésünkre Balaicz Zoltán.
A polgármester lapunknak elmondta: az egykori tábor állapota a
’90-es évek óta fokozatosan romlott, és többször gazdát – fenntartót
– is cserélt a hely. Legutóbb 2013ban, az önkormányzati átalakítás
után (miután állami fenntartásba
kerültek az iskolák) került az Apáczai ÁMK-tól a ZVMKK-hoz. Az új
városvezetés úgy látja, hogy olyan

természeti értékkel, mint amit az Alsóerdõ kínál, kevés város büszkélkedhet, ezért szakértõk bevonásával egy átfogó projektet dolgoztak
ki a napközis tábor, az Azáleásvölgy és a TV-torony együttes
hasznosítására.
– Hamarosan módosul a város
idegenforgalmi koncepciója, melyben többek között új elem lesz a tizen-huszonéves korosztályt megcélzó „Kirándulások városa” program. Az Alsóerdei Szabadidõpark,
az Aranyoslapi forrás, az Azáleásvölgy, a TV-torony egyediséget ad a
városnak, melyet azonban eddig
nem használtunk ki megfelelõen. Ez
a természeti érték pedig kitörési
pont lehet! – folytatta a polgármester. – A program megvalósításához
a most kiírásra kerülõ európai uniós
forrásokat szeretnénk megcélozni.
(Folytatás a 3. oldalon.)

záljuk és kezdõdhet a pályáztatás,
majd a kivitelezés.
Teljesen új óvoda felépítésérõl
van szó – folytatja a polgármester,
a helyszín pedig a meglévõ Öveges-iskola melletti üres terület,
vagyis így a két intézmény egy területen lesz.
A szülõknek tehát nem kell
attól tartaniuk, hogy zalaegerszegi
óvodába kell hozniuk gyermekeiket.
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Közélet

HM OVÁ TÛNT HO SI MINH? MSZP: MINDENKIT ÉRINT KÖZÖS PRODUKCIÓVAL
EGTISZTÍTJÁK A POLITIKUS SZOBRÁT

 Elvitték a Platán sor és a Landorhegyi út sarkán álló vietnami
emlékmû Ho Si Minh-t ábrázoló szobrát. Átmenetileg. Velkey Péter, a humánigazgatási osztály vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: a szobrot a Vietnami Nagykövetség vitte el némi tisztításra és
javításra, és ezzel együtt felújításra kerül az emlékmû térköve is.
Ottjártunkkor éppen ezen dolgoztak a szakemberek. A költségeket a nagykövetség állja.
– pet –
A Ho Si Minh tiszteletére készült emlékmû elõször 1971-ben
került ki a kis térre, ekkor azonban
még csak egy betonból készült hasáb volt, amin a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökének, a
Vietnami Kommunista Párt alapítójának neve állt. Ezt az egyszerû
tömböt váltotta fel néhány évvel
késõbb a mai emlékmû, mely a
politikus szobrából, és egy mögötte látható, vietnami tömeget ábrázoló dombormûbõl áll. A felállítást
az indokolta, hogy a vietnami háború nagy szerepet kapott a magyar politikai életben is.
A rendszerváltozást követõen
többször szóba került az emlékmû
lebontása, voltak, akik azt javasolták, hogy a forradalmár-politikus

 A közbeszerzésrõl és az új adó koncepciójáról beszélt sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc önkormányzati képviselõ és Rétai Balázs, a költségvetési bizottság alelnöke.

A beszerzési testület múlt évi
munkájáról elhangzott, a város bérbe adta a közbeszerzés lebonyolítását a budapesti Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-nek. A helyi beszerzési testület elé az anyagok a
fõvárosi cég elõterjesztése alapján
kerültek. Kiss Ferenc sérelmezi,
hogy kevés a helyi vállalkozó a
közbeszerzések során és a felhasználható összegnek is mintegy
16 százaléka kerül a helyiekhez.
Miért nem zalaegerszegieket hívnak meg, kérdezte a képviselõ,
hozzátéve: szerinte eszközként
használják a várost a közbeszerzések területén. Az építményadó koncepciójával kapcsolatban jelezte:

 A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan vendégszerepelt megyénk több településén a marosvásárhelyi Maros Mûvészaz MSZP nemet mond az új adóra, együttes, melynek tagjai ellátogattak Zalaegerszegre, a Göcseji
és õ személy szerint sem szavazta Falumúzeumba is.
meg.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
Rétai Balázs hozzátette: úgy lát- – AL –
polgármestere elmondta, június
ja, a városvezetés nem mondott le
Barabási Attila, a Maros Mû- 17–20. között Marosvásárhelyen
a helyi vállalkozások megsarcolásáról. Az adókoncepció konkrétu- vészegyüttes igazgatója érdeklõdé- elõször mutatkozik be közös gálamokat csak az idei évre tartalmaz, sünkre elmondta, többször jártak mûsorral Marosvásárhelyen a Mahogy mi lesz jövõre, még nem derült ki. Mint elmondta, a szocialisták
azt kérdezik, miért nem azokkal fizettetik meg a költségvetés hiányát, akik nem helyi vállalkozóként
több mint 2,5 milliárd forintnyi megbízást kaptak a várostól. A város
megrendeléseit helyi vállalkozókkal
kell elvégeztetni, amely az iparûzési adóban is megmutatkozik.

MILLIÓKAT CSALTAK KI
TRÜKKÖS TOLVAJOKAT FOGTAK EL

szobra kerüljön a budapesti
Memento szoborparkba (többek
szerint ugyanis több millió ember
haláláért felelõs, hiszen utasítást
adott Dél-Vietnam lerohanására),
de végül a helyén maradt. Néhány
hét múlva pedig immár megtisztulva ismét visszakerül a térre.

A MAROS MÛVÉSZEGYÜTTES LÁTOGATÁSA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az idõs házaspár nemmel felelt.
Az egyik elkövetõ ekkor felajánlotta,
régi tízezer forintosaikat kicserélnék
az új bankjegyekre. Megmutatott
180 ezer forintban azonban nem
volt ilyen, csak húszezres bankó.
Az idõsek figyelmét elterelve, a trükkös tolvajok mégis távoztak a pénzzel, amit megtaláltak elfogásukkor.
További öt bûncselekményt tudtak rábizonyítani a két kaposvári férfira, akik Zalán kívül Pest és több alföldi megyében is károsítottak meg
idõseket, összesen 2,5 millió forin-

már Zala megyében és Zalaegerszegen is, ahol olyan embereket ismerhettek meg, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint a székelyföldi magyarok. A baráti és szakmai
kapcsolatok kialakítása, ápolása
nagyon fontos számukra, ennek
egyik színtere a testvértelepülési
együttmûködések. Az igazgató beszélt arról is, hogy szorosabbra fûzik a Maros Mûvészegyüttes és Zalai Táncegyüttes közti kapcsolatot.
Fontosnak tartják, hogy együtt táncoljanak, mulassanak, zenéljenek.

ros Mûvészegyüttes és a Zalai
Táncegyüttes. A rendezvénysorozat egyik fontos apropója, hogy ekkor ünneplik a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Társaság fennállásának tizenöt éves jubileumát. A
polgármester jelezte azt is, hogy a
tizennégy testváros közül az egyik
legszorosabb kapcsolatot Marosvásárhellyel ápolják. A Maros Mûvészegyüttes március 15-i nemzeti
ünnepünk kapcsán érkezett a megyébe. Tagjait örömmel invitálták a
falumúzeumi látogatásra.

JOBBIK: REAGÁLÁS
 A Jobbik helyi szervezete megkapta kérdéseire a választ Vigh
László országgyûlési képviselõtõl (lapunk múlt heti számában oltot kicsalva tõlük. A rendõrség az vashatták). Erre reagált legutóbbi sajtótájékoztatóján Pete Róokozott kár biztosítására mûszaki bert, a szervezet elnöke, önkormányzati képviselõ.
cikkeket foglalt le a tettesektõl.
Mint fogalmazott, ha Vigh Lász- egerszegnek olyan keményen dolAndor László kitért arra is, hogy
az elkövetõk többnyire kisfalvak pe- ló tartana rendszeresen fogadó- gozó képviselõre van szüksége,
remén élõ idõs lakókhoz kopogtat- órát Zalaegerszegen, akkor a Job- aki visszahozza azokat a pénzetak be, határozott fellépésük, nagy bik petícióját abban az idõben ad- ket, melyeket a kormány intézkerutinnal elõadott mondanivalójuk ták volna át. Úgy véli, a múltbéli dései miatt elveszített a város, ez
nem ébresztett gyanút a sértettek- pénzátadások nem orvosolják a körülbelül egymilliárd forint évente
jelen és a jövõ problémáit. Zala- – fogalmazott Pete Róbert.
ben.
Nothoff Ingrid rendõr hadnagy, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtószóvivõje hozzátette, mivel a
tettesek tudatosan választották ki a
70–80 év feletti, egészségükben,
erejükben már meggyengült idõs
embereket, megelõzés céljával széles körû felvilágosító munkába kezdenek, amit a megyei rendõrfõkapitány rendelt el. Számítanak a média
segítségére, hogy minél több érintett figyelmét fel tudják hívni a trükkös lopások veszélyeire.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
03. 30-án 14.00

Gépkezelõ OKJ-s és hatósági vizsgával
(targonca, emelõgép, földmunkagép)
OKJ-vizsga: 04. 29. Hatósági vizsga: 05. 06.

04. 07-én 16.00

„B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ;
„B+E”, „C”, „D”, „C+E” kategóriákban;

04. 13-án 8.00

ADR veszélyesáru-szállító
(jel. határidõ: 04. 09., vizsga. 04. 18.);

04. 13-án 13.00

GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ
(jel. határidõ: 04. 09., vizsga: 04. 18.);

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F.eng.: E-000883/2014
ÁKO: Bkat. 2014.III. 108,24%; 2014.IV. 130,05%; C kat: 2014.III. 100,69%
VSM: 2014.III. B kat: elmélet: 74,51% C kat: 83,33%;gyakorlat: B kat:71,43% ; 2014.IV. elmélet: 79,17%; gyakorlat: 75,00%

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. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 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

KIRÁNDULÓK VÁROSA LEGYEN! NEM ÍZLIK A ZÖLDSÉGLEVES?
z

LIBEGÕVEL A

TV-TORONYHOZ? z PROJEKTJAVASLAT AZ ALSÓERDÕ
HASZNOSÍTÁSÁRA z SPORT ÉS KALAND A NAPKÖZIS TÁBORBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
elõbb említett felsõ kötélvezetésû jönnek majd az ország különbözõ
Az „Alsóerdõ – Felsõfokon” cí- libegõ létesítésének is. Ez, mint új településeirõl osztálykirándulásra.
mû projektjavaslat célja az erdõ turisztikai vonzerõ és a térség Így a fiatalok nemcsak a múzeukomplex megújítása, új turisztikai
attrakciók létrehozásával, kihasználva az egyes helyszínek adta lehetõségeket. A napközis táborban
mûfüves nagy labdarúgópálya,
négysávos rekortán futópálya, modern kosárlabdapálya kerülhetne
kialakításra. Fogadóépület, büfé,

parkoló létesülne, valamint kötélpályákkal, pingpongasztalokkal,
felnõtt- és gyermekjátszótérrel bõvítenék a szabadidõközpontot.
Az Alsóerdei úttól nyugatra esõ
területen sikeres pályázat esetén
megépülhet az ország elsõ, többfunkciós libegõje, de nyári bobpálya, terepkerékpár-pályák, sí- és
tubbypályák is szerepelnek az elképzelések között. A szakértõk
szerint az Alsóerdõ és a TV-torony
közötti terület domborzati szempontból ideális helyszíne lehet az
 A Zalavíz Zrt. tizenharmadik
alkalommal ünnepelte a víz világnapját. Az idei évben is pályázatokkal és üzemlátogatással hívta fel a figyelmet a szolgáltató természeti kincsünk
fontosságára. A nap folyamán
több mint 400 gyermek látogatott el a társaság zalaegerszegi
víztisztító telepére, hogy a nyílt
nap során megismerkedjen az
ott folyó munkával. A díjkiosztó eseményen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester és
Gecse Péter alpolgármester.

– A város életében ez egy
olyan esemény, amikor külsõ
szemlélõk is bepillanthatnak a
hétköznapi életünkbe. Ma már az
a természetes, hogy otthon kinyitjuk a csapot, és ivóvíz folyik belõle. De a világ számos területén ez
nem egy megszokott eljárás.
Ezért nagyon fontos, hogy a fiatal
generáció lehetõséget kapjon arra, hogy üzemlátogatás keretében megismerkedjen a ivóvíztermeléssel, a szennyvízelvezetéssel a laboratóriumi vizsgálatokkal,
vagyis az egész munkafolyamattal – fogalmazott érdeklõdésünkre

unikális attrakciója, központi elemét képezné az új sport- és szabadidõs parknak, ráadásul marketing szempontból is hívó szót jelenthet.
Balaicz Zoltán elmondta: a projekt összköltsége 1–1,5 milliárd forint között van. Ehhez keresnek
most uniós forrást. Elõrelépés,
hogy ebbõl az összegbõl 300 millió forintot már beépítettek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba (TOP).
– Az a cél, hogy korosztályoktól
és évszaktól függetlenül tartalmas
programot, kikapcsolódást jelentsen a város ezen egyedi helyszíne
mind a zalaegerszegi családoknak, fiataloknak, mind pedig az
idelátogató turistáknak. Bízunk
benne, hogyha megvalósulhatnak
a tervek, akkor Zalaegerszeg egy
olyan város lesz, ahová szívesen

mokba és az Aquaparkba látogathatnak el, hanem az Alsóerdõre is,
ami megnyújtja az itt töltött napok
számát. Ezenkívül az extrémsportok szerelemesei is felfedezhetik
maguknak a várost egy arra méltó
környezetben – fogalmazott a polgármester.
De mi lesz addig? Hiszen a
megfelelõ pályázat megtalálásától
a megvalósulásig hosszú idõ is eltelhet.
Gecse Péter alpolgármester érdeklõdésünkre elmondta: jelenleg
azon dolgoznak, hogy kisebb beavatkozások, biztonsági ellenõrzések, valamint terep- és parkrendezés után, néhány hét múlva újra
kinyithasson a napközis tábor egy
része (az alsó, sportolásra alkalmas terület). Az a cél, hogy a nagy
projekt elindulásáig is lehessen
futni, kosarazni, focizni a területen.

FÓRUM A MENZÁS EBÉDRÕL

 Mi az a slambuc? Jöhet-e néha egy kis vadas szarvasragu, és
kell-e pirospaprika a zöldborsófõzelékbe? Egyáltalán, hogy ízlik
az ebéd? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vitattak meg a diákok a Zrínyi Miklós Gimnázium klubhelyiségében megrendezett
Menza Fórumon.
– pet –
A kötetlen eszmecserén a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat képviselõi, az iskola tanulói, valamint a közétkeztetést végzõ
Hungast-Nyugat Kft. munkatársai
vettek részt. Kövesi Csaba diákpolgármester bevezetésképpen elmondta: a Zrínyi-gimnáziumban és
a kollégiumokban rendszeresen
szerveznek Menza Fórumokat,
hogy segítsék a heti és havi menük
összeállítóinak munkáját. A fórumot ezentúl azonban a város többi
iskolájára is ki szeretnék terjeszteni, hogy a többi diák is véleményt
mondhasson az iskolai étkezésrõl.
Mateisz Roland, a közétkeztetést biztosító cég vezetõje a diákoknak elmondta: nincs könnyû
dolguk, hiszen a iskolai étkezésekre vonatkozó szigorított jogszabályokat kell összhangba hozni a diákok ízlésével és az anyagi
lehetõségekkel. Büszke arra, hogy
már sokadik alkalommal vehet
részt ilyen fórumon, ami azt jelzi,
hogy a fiatalokkal lehet komoly
dolgokról is beszélni, ráadásul az
eszmecserének eredménye is
van. Most már talán nem vétenek
ökörhibákat az A és B menük
összeállításánál.
Az alapanyagok és az ételek kiválasztásánál arra törekszenek,
hogy friss és egészséges termékeket vásároljanak, illetve készítsenek. Az új rendeletek értelmé-

ben amúgy is kevesebb sót és
cukrot használhatnak. (A darás
tésztára például már nem tehetnek
cukrot, ezt egy külön tálba kihelyezik a tálalóra, és aki szeretne, tesz
az ételre.) Több zöldséget kell a
menüsorba illeszteniük, só helyett

vita bontakozott ki, hogy a szolgáltató tegyen-e bele pirospaprikát,
vagy inkább hagyja fehéren. Apropó, fõzelékek: Mateisz Roland elárulta, hogy mostanában egyre
kevesebb lisztet használnak a sûrítéshez, inkább pürésítik a zöldségek egy részét. Megtudhattunk
olyan mûhelytitkokat is, hogy a
rántott sajtot (amibõl a tanulók többet szeretnének látni) nem õk panírozzák, hanem olyant vesznek,
amire gyárilag fújják rá a panírt,

pedig inkább zöldfûszereket használnak ízesítésképpen.
Több újdonság is tarkítja az étlapot: lazac, slambuc, csirkemell
olivás salátaágyon is szerepel a
menüben. Persze mindenki igényét és ízlését nem tudják kielégíteni. Legutóbb például egy pedagógus pont amiatt reklamált, hogy
túl sok az idegen étel.
A diákoknak összességében
bejönnek az újítások. Inkább csak
a levesekkel (fõleg a zöldséggel)
van bajuk. Még a cukorborsófõzeléket is szeretik, bár arról kisebb

ezért nem folyik ki a sajt. Elõre készített, gyártott ételeket és alapanyagokat egyébként ritkán használnak, mert a természetességre
törekednek.
Az ügyvezetõ szerint a lényeg
az, hogy legyen kommunikáció a
diákok és a közétkeztetést végzõ
cég között, hiszen így jobbá lehet
tenni az iskolai étkezést. Az is nagyon fontos, hogy a gyerekek
azonnal szóljanak a konyhásoknak, ha valamelyik étel nem ízlett,
vagy ha egyszerûen kihûlt az
ebéd.

Fotó: pP

VIGYÁZZUNK A VÍZRE, A VÍZ MAGA AZ ÉLET
ÜZEMLÁTOGATÁS, RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
A VÍZ VILÁGNAPJA A ZALAVÍZ ZRT. EGERSZEGI VÍZTISZTÍTÓ TELEPÉN

Nagy András, a Zalavíz Zrt. ve- kell, hiszen a víz nem az élet elezérigazgatója. – Minél korábban me, hanem maga az élet.
ismerkednek meg a diákok a víz
A víz világnapja alkalmából
elõállításának folyamataival, an- rendezett eseményen Gecse Péter köszöntõjében az ökováros és
a környezettudatos nevelés fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta:
a víz nem csak fogyasztható termék, hanem energia is, melyre vigyázni kell.
A nyílt napon került kiállításra
az a több mint 250 alkotás, mely a
víz világnapi pályázatára érkezett
három korcsoportban – óvodás,
alsós és felsõs – és amelyek közül
a legjobbakat díjazták. Elhangzott:
a kiállított rajzokon jól látszik, mit
gondolnak a gyerekek a vízrõl, miért tartják fontosnak, és miért szeretik. Nagy András szerint, ha a diákok bármilyen formában is gondolnak a vízre, már megéri a világnapi események szervezése.
Díjazottak:
Óvodás korcsoport: I. helyezett: Devecser Ramóna, bagodi
nál tudatosabb felhasználókká,
fogyasztókká válhatnak életük során – tette hozzá.
A vezérigazgató elmondta: mivel a világ vízkészlete, különösen
az ivóvíz tekintetében, rohamosan csökken, lassan a világon
stratégiai kérdés lesz a víz. Nagyon fontos tehát a vízbázisvédelem a fenntartható fejlõdés érdekében. Nem csak a Zalavíz Zrt.
tartja fontosnak a vízvédelmet,
hanem a kormány különbözõ
programjaiként nemzetközi konferenciákon is foglalkoznak ezzel a
kérdéssel. A vízre vigyáznunk

Napsugár Óvoda, II. helyezett:
Fényes Boglárka, Radnóti Úti
Óvoda, III. helyezett: Kocsis
Bozsóka, Petõfi Úti Óvoda.
Általános iskola, alsós korcsoport: I. helyezett: Király Kira, Landorhegyi Általános Iskola, II. helyezett Dános Réka, Zalaszentiváni Általános Iskola, III. helyezett: Döbrentei Dóra Emma,
Teskándi Általános Iskola. Különdíjat kapott: Bogdán Ivett, a

söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola tanulója.
Általános iskola, felsõs korcsoport: I. helyezett: Koltai Máté
Márk, lenti Vörösmarty Általános
Iskola. II. helyezett: Konyecshi
Noémi Bianka, Liszt Ferenc Áltanos Iskola, III. helyezett: Stanbury
Esztella, Liszt Ferenc Általános
Iskola.
GRATULÁLUNK
VALAMENNYIÜKNEK!
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Kitekintõ+Hirdetés
ÉLÕ

KÖZVETÍTÉS INTERNETEN

A „Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban” projekt záró rendezvényét – március 27 péntek 11 óra – a zalamedia.hu illetve zalasport.hu internetes oldalakon az érdeklõdõk élõben követhetik figyelemmel. Bõvebben az
internetes oldalakon.

PERBESZÉD HELYETT PÁRBESZÉD
TÖRVÉNYSZÉKI KONFERENCIA A MEDIÁCIÓRÓL

 A Zala megyében mediációval (ellentétes kapcsolatok megoldása harmadik fél bevonásával) foglalkozó szervek és szakemberek részvételével rendeztek konferenciát a Zalaegerszegi Törvényszéken. A cél szakmai tapasztalatcsere és egymás munkájának minél jobb megismerése volt.
– B. K. –

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.: U-001588
SZÉKELYFÖLD kincsei

máj. 26–31.

68.500 Ft/fõ

Észak-olasz tóvidék és mûemlék városok

jún. 3–7.

75.500 Ft/fõ

Sorrentói szerenád – Dél-Itália gazdagon

jún. 27–júl. 3.

Provence a levendulavirágzás idején

júl. 8–14.

94.900 Ft/fõ
128.000 Ft/fõ

Felfedezõút az újjávarázsolt Németországban júl. 13–20.

132.900 Ft/fõ

London és a királyi rezidenciák

139.500 Ft/fõ

aug. 3–5.

Ligúria gyöngyszemei Torinóval fûszerezve

aug. 19–23.

85.400 Ft/fõ

Portugália és Észak-Spanyolország

szept. 1–11.

195.900 Ft/fõ

Normandia–Bretagne–Loire-völgye–Párizs

szept. 7–13.

121.500 Ft/fõ

SZICÍLIA kicsit másképpen

szept. 23–okt. 1. 158.500 Ft/fõ

Török körút Rodosszal színesítve

okt. 9–18.

184.700 Ft/fõ

VEGYE IGÉNYBE ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYÜNKET!
BÕVEBB INFORMÁCIÓVAL VÁRJÁK IRODÁINK:
Zalaegerszeg: +36-92/511-045 (Autóbusz-állomás)
www.enykk.hu • www.volantourist.hu

2013 februárjától vehetõ igénybe
Zalagerszegen bírósági mediáció,
azaz peres eljárás helyett, egy harmadik személy, mediátor közvetítésével a vitarendezés. Az eljárás
egyre népszerûbbnek látszik, tavaly
71 ilyen ügy fordult elõ, ebbõl 55 zárult megegyezéssel. Már megindult
peres eljárás kapcsán vehetõ igénybe ez a lehetõség családjogi és jogviták, valamint munkaügyi konfliktusok esetében. Ezzel a peres eljárás
megelõzhetõ, helyettesíthetõ, vagy
párbeszéd útján létrejött megegyezéssel befejezhetõ. A zalaegerszegi
törvényszéki munkacsoportot hat bíró és egy titkár alkotja. Tudni kell,
hogy ha bíró a mediátor, akkor õ
nem bíróként van jelen ezen esetben, tehát nem ítélkezhet, nem foglalhat állást, megegyezést nem
kényszeríthet, valamint az esetleges
késõbbi tárgyalásokon a mediáció
során elhangzott információkat nem
használhatja fel. Az is fontos tudnivaló, hogy míg a tárgyalások nagy
része nyilvános, a mediáció zártkörû, bizalmas légkörû.
A mediáció elõnyeirõl dr. Tolnai
Kata (Országos Bírósági Hivatal)
országos koordinátor beszélt a
konferencia nyitányaként. Mind a
bíróság, mind a felek számára
kedvezõ a gyorsabb ügymenet, az
alacsonyabb költség és a nagyobb megelégedettségi mutatók.
Ezzel az eljárás hozzájárul az
össztársadalmi bizalom építéséhez is, a versengés helyett

megállapodás szemlélet terjedéséhez, mely kedvezõ transzfer hatása más esetekben is érvényesülhet, fogalmazott többek között
a szakember.
Mediáció lehetõségével azonban nemcsak a peres ügyekben
 A Coop Segély Alapítvány
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
idén 7095 különleges ellátást
igénylõ gyermek étkeztetését
támogatja országszerte. A segély kamionja 173 gyermek részére juttatja el élelmiszeradományát Zala megyében.
Az elmúlt héten Zalaegerszegen, a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszegi
Gyermekotthonában került sor
az adományátadásra Mint elhangzott, az 1,45 tonna súlyú
élelmiszer-adománnyal az a cél,
hogy ráirányítsák a figyelmet a
hátrányos helyzetû gyermekekre. Az eseményen részt vett Rigó
Csaba kormánymegbízott, aki kiemelte: kormányhivataluk büszkén áll a hasonló kezdeményezések mellé, amikor gyermekek életét lehet jobbá tenni. Bali
Zoltán önkormányzati képviselõ,
a gazdasági bizottság elnöke arról beszélt, hogy az ilyen alkalmak teremtenek szoros kapcsolatot egy önkormányzat és egy
gazdasági szereplõ között.

lehet élni, hanem akár a gyámhatóságon, a fogyasztóvédelemben
és a büntetés-végrehajtásban is.
Ezen lehetõségekrõl és gyakorlati

tapasztalatokról beszéltek az érintett szervek képviselõi, a „nyertes
– nyertes” poziciót segítõ konfliktuskezelõ módszer kapcsán.

GYERMEKEKÉRT
COOP-ADOMÁNY ZALÁBAN
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A MÉLY HANG ADJA AZ ALAPOT
SZÜLETÉSNAPI BESZÉLGETÉS MARKÓ TAMÁSSAL

 Bár sokáig annak a zenekarnak volt basszusgitárosa és dalszövegírója, amelyik „húsz év nyúvév”-rõl énekelt, Markó Tamás
elmúlt évtizedei mégis inkább a bluesról és a rock and rollról
szóltak. Persze az újhullámba is gyorsan beletanult, de errõl
majd késõbb… A zalaegerszegi zenei élet egyik meghatározó figurája a közelmúltban ünnepelte 60. születésnapját (barátai, zenésztársai meglepetésbulival is készültek) ebbõl az alkalomból
beszélgettünk a gitárossal.

Blues Bandben, Bazookában,
felléptél Póka Egonnal, Hobóval, Tátrai Tiborral, mostanában
viszont nem nagyon lát a közönség.
– Tényleg visszavonulót fújtam
bizonyos szempontból. Ritkán járok el otthonról, és nincs állandó
zenekarom. Éjjeliõrként dolgozom,
– pánczélPetra –
szottam! Sok sláger volt a reper- és ez eléggé be is határolja a naptoáron, de megmaradtam rock- jaimat. Persze nem panaszkodom,
Markó Tamás Jimi Hendrixen, blues zenésznek. Annál is in- sõt! Sok tervem van, és a zene
Rolling Stones-on és a beat-korszak többi jeles elõadóján nevelkedett. Ezt mondania sem kell, hiszen otthona – mely egy barátságos kis rock and roll-sziget a
landorhegyi rengetegben – tele
van Hendrix- és Stones-relikviákkal, sõt mint meséli, õ maga is rendesen „ki van varrva” ezt jelképezõ
tetoválásokkal.
– 1968. augusztus 20-a fontos
dátum. Nemcsak a csehszlovák
bevonulás miatt, hanem mert az
unokatestvéreim Balassagyarmaton ekkor vittek el életem elsõ koncertjére. Tizenhárom éves voltam,
és ez az élmény mindent megváltoztatott. Elkezdett érdekelni a zene és a zenélés. Ráadásul ekkor
már világosan látszott, hogy kommunizmus ide vagy oda, a rock
Markó Tamás
and rollt nem lehet megállítani; átjött a vasfüggönyön.
kább, mert a ’70-es, ’80-as évek– Felsorolni is nehéz, hogy ben több ifjúsági klub is volt a váhány zenekarban és hányféle rosban, ahol például a Mattal
formációban játszottál az elmúlt rendszeresen felléptünk.
évtizedekben? Melyik volt az el– Soha nem jutott eszedbe,
sõ?
hogy hangszert válts? Egyálta– Hát, a Matt, amit középisko- lán, miért pont a bass gitárhoz
lás korunkban alapítottunk Bozival nyúltál elõször?
(Kardos Endre) és Hangya Bélá– Mert nagyon sok mindent
val! Meg is nyertük vele akkor a nem tudtam, és úgy érzetem, hogy
Helikon Fesztivált Keszthelyen, hat húr sok lenne, elég a négy.
pedig az igazgató a hosszú hajunk Most már persze eljátszom a többmiatt nem akart elengedni minket. húrossal is, sõt gyerekeket is taníKésõbb persze kirúgtak a Dimit- tok gitározni. Az igazsághoz az is
rovból, amit pár év tengés-lengés hozzátartozik, hogy szerintem egy
követett. 1977-ben aztán elvégez- zenekarban a mély hang és a rittem egy számítógépes iskolát.
mus adja az alapot. Basszus nél– Egy mit??
kül nincs zene, a bõgõ tartja össze
– Bizony! Nagyon jó kis a csapatot.

Fellépés Póka Egonnal (1999, SZMK).

PC4000-es gépeken tanultunk.
Szerencsémre, az itteni honvédség éppen civil számítógépest keresett, és fel is vettek. Kicsit furcsán néztek rám ott is a hosszú
hajam miatt, de végül nem kellett
levágnom! 1981-ben aztán eljöttem onnét, mert akkor nyílt az Olai
Bisztró – amit leginkább Betonként
ismernek itt a városban – és ott
lettem zenész. Fõállásban! Ez volt
a legnagyobb iskola az életemben,
és közben letettem a zenei kategóriavizsgát is.
– Gondolom ott nem csak
rockot kellett játszani. Nem féltél, hogy kihal belõled a bluesérzés?
– Tényleg sok mûfajos volt ez
a történet. Családi és gyerekprogramok, cigánybálok, táncos
esték, lakodalmak egyaránt voltak, de azért a rock is belefért.
Nagyon jó zenésztársakkal dolgoztam, és pont a sokszínûség
miatt hihetetlen tanulságos volt
ez az idõszak. Egyszer összeszámoltam: 257 lakodalomban ját-

– A ’90-es évek elején Zalába
költözött Müller Péter, aki itt
kezdte el szervezni a Sziámi zenekart. Az együttesnek Te is
tagja lettél, ráadásul nemcsak
mint bõgõs, hanem mint dalszerzõ is.
– Ha nem jön ide Péter, sosem
tudom meg, hogy képes vagyok
saját dalokat írni! Ezt egyértelmûen õ hozta ki belõlem. Két hónap alatt kétlemeznyi anyagot
hoztunk össze a Sziámival. Péter
itteni tevékenységével teljesen felpezsdült nemcsak a város, hanem
a megye zenei és mûvészeti élete
is, és hát itt született meg a Sziget
Fesztivál gondolata. Érdekes dolog ez, mert Müller Pétert elõtte
nem nagyon ismertem. Persze,
hallottam az URH-ról, meg a Kontroll Csoportról, de ez az újhullámos vonal addig valahogy elkerült.
Viszont nagyon gyorsan rá tudtam
hangolódni, ami nem véletlen, hiszen az is a rock and roll-ból ered.
– Játszottál többek között a
Blues Mission-ben, a Shabby

olyan, hogy sosem lehet eléggé
megtanulni. Nagy álmom például,
hogy a zodiákus jegyek jellegzetességeit megzenésítsem. Ez
nagy meló lenne, most próbálok
társakat keresni hozzá.
– Ezotéria és rock and roll?
– Persze! Az ezotéria a tisztaságról, harmóniáról szól, a rock
meg arról, hogy felhívja a figyelmet, hol nincs tisztaság a világban
vagy a fejekben. Õszinte zene ez.
Sokan talán 20. századinak tartják, de nagyon sok jó zenész jön
elõ most is: hiába változott, fejlõdött a technika, az õserõ megmaradt.
– Mi a helyzet ezzel a hatvan
évvel? Hogy élted meg a
szülinapi köszöntést?
– Nagyon megható volt. Rengeteg barátom eljött, akik nekem
zenéltek. Egyébként köszönöm,
nincs panasz. Örülök, hogy megéltem. Még nem érzem a súlyát, és
van bõven feladat. Szerencsére
több jó történt velem, mint amit
sajnálok. A zene révén megismerkedhettem a filmezéssel, színházzal, sõt a rádiózás világával is. Félelmetes érzés, hogy egykor játszhattam a Jethro Tull elõzenekaraként, az viszont csalódás volt,
hogy a Sziámival nem tudtunk a
BS-ben fellépni, mert épp elõtte
égett le. Van négy gyerekem, két
unokám, sok barátom. Az meg hihetetlenül jó dolog, hogy mikor
hajnali fél ötkor a munkahelyemen
rakom a kazánt, a város szélén elkezdenek csicseregni a madarak,
az egyik rádióállomás meg éppen
azt a Sziámi-számot nyomja, aminek én írtam a zenéjét.

VÉGET ÉRT A TÁNCKEDDV
HAGYOMÁNYTEREMTÕ SOROZAT

 Az idei tanévtõl a Keresztury VMK és a Körtánc AMI közös
szervezésében ingyenes táncszínházi bérletet kínálnak a
diákoknak, a tánc és annak mûvészi értékének minél szélesebb
körben való megkedveltetéséért. Az elsõ évben négy elõadásnak tapsolhattak a tanulók.

– b. k. –
A remélhetõleg hagyományteremtõ sorozat december eleje és
március 17. között zajlott. Ez utóbbin az elsõ világháború zalai áldozatainak emlékére vittek színre
táncjátékot.
A kezdeményezés táncszínházat, modern táncot és rendhagyó néprajzi bemutatót foglalt magába. A nyitányt „Az ördög cinko-

sa” táncszínház jelentette. A mû a
boszorkányperek áldozataira emlékeztet Lövõi Harcz Judit máglyahalálának történetét bemutatva. A
modern táncok világát „Az emlék
száz ideje” címû, öt generáció életét átölelõ koreográfia képviselte.
Míg a magyar tájegységek néptáncvilágából egy mezõségi válogatást mutatott be a Zalai Táncegyüttes utánpótláscsoportja. Ez
utóbbi mûsor elején Kiss Norbert
néptáncpedagógus beszélt a magyar néptánc egyedülállóságáról,
illetve annak gyûjtésében oroszlánrészt vállaló Martin György
munkásságáról.
– Minél közelebb szeretnénk
vinni a gyerekekhez a néptáncot
és a táncot ezzel a programmal,
mely remélhetõleg folytatódik a
jövõben is. Sajnos az iskolákban
egyre kevesebb mód van a helybeli tánctanításra. A kötelezõvé
tétel pedig akár rosszul is elsülhet. Az lenne a jó, ha a jeles napok hagyományos megünneplése visszakerülne az oktatási intézményekbe, és így a gyerekek
jobban bevonhatók lennének a
táncba. Mert aki táncol, az jobban szocializálódik is, ahogy ezt
az eddigi tanítványok mind bizonyítják. A hozzáállás azonban
nemcsak az óvoda, iskola, de a
családi környezet példájától is
függ – mondta többek között Kiss
Norbert.
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Városháza

EBZÁRLAT

ÁPRILISBAN

 Zalaegerszeg MJV jegyzõje Zalaegerszeg közigazgatási területén 2015. április 5. napjától, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
A zárlat feloldásának ideje: 2015. április 25.
A zárlat elrendelésének oka: A rókák veszettség elleni immunizációja. A vakcina kiszórása repülõgéprõl történik.
Értesítjük az ebtartókat, hogy a zárlat feloldásáig tilos az ebeket
szabadon, póráz nélkül sétáltatni, felügyelet nélkül hagyni, lakott terület határától számított 100 méteres távolságon kívül futtatni! Tilos a
háziállatok (kérõdzõk) legeltetése a lakott területen kívüli legelõkön!

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 2015.
A KÖVETKEZÕ LOMTALANÍTÁSI IDÕPONT:
2015. március 30–31. (HÉTFÕ vagy KEDD):
(Lomtalanítás reggel 7.00 órától)
• Landorhegy (Platán sortól és Göcseji úttól nyugatra), Ola
(Falumúzeum úttól nyugatra)
Az alábbi utcákban: – Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és Platán sor közti szakasz), Hegyközség, Hegyoldal,
Kispálhegyi, Nyár, Õsz
• Falumúzeum, Béke, Perlaki, Malom, Muskátli, Mura, Rózsa,
Helikon, Szendrei J., Ebergényi u. 51-ig és 58-ig, Tavasz, Hársfa,
Móra F., Karácsony S., Gyár, Hock J.
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015. március 26.
csütörtök, 16.00 óráig.

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

JELENTKEZÉSRE

A KÖZGYÛJTEMÉNYI ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ

 A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMIrendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságának 26/2015. sz. határozata alapján Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Óvodai jelentkezés a 2015/2016. nevelési évre:
Zalaegerszeg megyei jogú város óvodáiban a jelentkezés idõpontja:
2015. április 22–23. (szerda–csütörtök)
Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a
Kedves Szülõket.
A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények
fenntartói által meghatározott idõpontban és módon történik az
óvodai jelentkezés.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszak.
Az a gyermek, aki 2015. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2015. szeptember 1.)
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,
így azok a szülõk, akiknek gyermekei 2015. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai
felvételi szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a 2015/2016. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó
elõírásoknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek
függvényében dönt az óvoda vezetõje.
Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.
Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
Zalaegerszeg megyei jogú város fenntartásában mûködõ óvodák
alapító okiratukban meghatározottak szerint ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai
nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igénybe. A szakértõi bizottság tájékoztatja a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési igényû gyermek az
óvodai nevelésben eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülõ
választja ki a szakértõi bizottság által javasolt intézmények közül.
Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt az érvényes jogszabályi elõírás alapján. A felvételrõl az óvoda
vezetõje – az intézményben kialakított hagyományos módon – legkésõbb 2015. május 26-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülõket.
Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül
vigyék magukkal
¾ a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
¾ a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolványát.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/
ovodai_felveteli_korzetek.pdf
Tájékoztató az integráltan nevelhetõ, sajátos nevelési igényû
gyermekeket ellátó óvodákról és azok elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/
integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

2015. április 1–2. (SZERDA vagy CSÜTÖRTÖK):
(Lomtalanítás reggel 7.00 órától)
Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
Az alábbi utcákban:
• Akácfa sor, Árnyas, Kaszás, Fenyvesalja, Fenyves-köz, Lõtéri,
Citromfû, Rozmaring
• Bíbor, Városvég, Harmat, Gógánvölgyi, Szélhordta, Barka,
Petúnia, Gerle, Szekeresvölgyi, Csillagfürt
• Ebergényi u. 51-tõl és 58-tól, Gógánhegyi, Majori, Zengõ,
Pincesor, Hegybíró, Lankás, Dalos, Egerszeghegyi, Szedenik,
Szarkaláb, Holdfény, Öregszívhegyi, Kishegyi, Kápolnahegyi,
Hársas, Vadrózsa, Kiscsarit
• Vass Lajos, Nagycsarit, Mandulás, Táncoslapi, Bor, Tündér,
Folyondár, Fagyöngy, Rózsafa, Felsõdûlõ u.
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015. március 30.
hétfõ, 16.00 óráig.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
SZERVEZET MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes
könyvelõi szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább
ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes
könyvelõi szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett
gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a
szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 22.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. május 14.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

KERÉKPÁROS KRESZ-VERSENY
A

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
ZALAEGERSZEGI RENDÕRKAPITÁNYSÁGGAL ÉS A BRINGA KLUBBAL
EGYÜTTMÛKÖDVE, KERÉKPÁROS KRESZ-VERSENYT SZERVEZ
10–11 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE.

A verseny két részbõl áll, kerékpáros ügyességi feladatokból és
egy KRESZ-teszt kitöltésébõl.
Az elsõ helyezett díja egy kerékpár, melyet Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg MJV polgármestere ajánlott fel.
A második és harmadik helyezett is értékes tárgyjutalomban részesül, továbbá egyes teljesítményekben élenjárók részére, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság értékes különdíjakat ajánlott fel.
Jelentkezési határidõ: 2015. április. 8.
A versenyre történõ felkészítés idõpontjai:
2015. április 15. 14.00 óra vagy
2015. április 22. 14.00 óra
Helyszín: Liszt Ferenc Általános iskola, 8900 Zalaegerszeg,
Varkaus tér 1.
A verseny idõpontja: 2015. május 6. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: Liszt Ferenc Általános Iskola, 8900 Zalaegerszeg,
Varkaus tér 1.
JELENTKEZZ AZ OSZTÁLYFÕNÖKÖDNÉL !!!
Fõszervezõ: Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ, telefonszáma: 06-30/385-2660, e-mail címe: galbavyzoltan@zalaegerszeg.hu
vagy zoltan@galbavy.hu

JELENTKEZZ! KÉSZÜLJ FEL! VERSENYEZZ!

BÖLCSIKÓSTOLGATÓ – 2015
2015.

MÁRCIUS–ÁPRILIS HÓNAPBAN SOK SZERETETTEL

VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕ SZÜLÕKET, NAGYSZÜLÕKET,
LEENDÕ BÖLCSISEKET A

BÖLCSÕDÉK

ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT

TAGBÖLCSÕDÉIBEN A BÖLCSIKÓSTOLGATÓKON.

Napsugár Bölcsõde:
Ûrhajós Bölcsõde:

2014. március 28.
2014. április 11.

9–12 óráig
9–12 óráig

A DÉLELÕTT SORÁN LEHETÕSÉG NYÍLIK:
• megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• a bölcsõdei élettel
• a bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal

MINDEN, A BÖLCSÕDEI ÉLETTEL, FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS
KÉRDÉSÜKRE VÁLASZT KAPHATNAK!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Prenner Zsuzsanna
– Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék vezetõje 30/377-39-25
Pohánka Ivánné – bölcsõdevezetõ
30/870-62-29
Tóthné Kelencz Erika – bölcsõdevezetõ
30/870-62-21

KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA GYÛJT A GÖCSEJI MÚZEUM
Czobor Mátyás a két világháború között tizennyolc éven át Zalaegerszeg polgármestere volt. Tevékenységével megteremtette a
lehetõséget arra, hogy a falusias kisváros modern megyeszékhellyé váljon. A város elsõ embere bútorainak, festményeinek nagy
részét egy helyi család õrizte meg, tagjai pedig az elmúlt évben felajánlották megvásárlásra a Göcseji Múzeumnak. Az intézmény ezt
a hagyatékot kívánja megvásárolni, de a zalaegerszegiek összefogása elengedhetetlen ehhez.
A tárgyegyüttes 1.650.000 Ft-ba, a restaurálás további
1.000.000 Ft-ba kerül, a gyûjtés ezekre az összegekre irányul.
A felajánlásokat a város két pontján elhelyezett gyûjtõládákba
várják – városháza aulája és Göcseji Múzeum –, de lehetõség nyílik az adományok átutalására is. Külön erre a célra szánt számla
száma: 11749008-15433114-10130005
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Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
S
ZÜCS
VALDÓ
A
FELNÕTT
EB
N
ÚJBÓL A LEGJOBBAK KÖZÖTT
MÁR BAJNOK A CSUTI HYDROCOMP
 A Csuti Hydrocomp Sportkub sakkozói 1972 óta két évet leszámítva állandóan a legjobbak között szerepelnek. Hatszoros bajnokok, többször képviselték a várost és a magyar sakkot a
BEK-ben, jó eredménnyel. A két év távollét közül az egyik önként
vállalt volt, anyagi okok miatt léptek vissza a B-csoportba.
A 2014-es évben
balszerencsés körülmények között, egy
ponttal lemaradva a
bent maradást jelentõ
helytõl, estek ki.
– Feljutásunk egy
pillanatig nem forgott
veszélyben – mondta
Horváth Tamás szakmai igazgató, a csapat
játékosa. – A mi esetünk is bizonyítja, hogy
óriási különbség van az NB I A és
B csoportja között. Jelenlegi csapatunk fölényesen nyert a B-ben,
de az A-ban erõsítés nélkül szinte
biztosan a kiesés ellen küzdenénk.
– Kik tették a legtöbbet a feljutásért?
– Boronyák Árpád, Dobos József, jómagam és Bali Ádám, az ifjúsági versenyzõnk. Nagyon jól
szerepelt az ifitáblán, annak ellenére, hogy még csak 14 éves. Bizakodunk, hogy fejlõdése töretlen
marad és a legjobbak között is
számolhatunk vele. A többiek is
helytálltak, negatív értelemben
nem lógott ki senki.
– Már említette, hogy nagy a
különbség a két osztály között.
Könnyebb feljutni, mint bent
maradni. Ezt figyelembe véve,
feltétlenül erõsítésre lesz szükségük...
– Az elsõ táblákra kell igazolnunk 2–3 jó képességû nemzetközi nagymestert. Reméljük, elképzeléseink valóra vállnak, és a legjobbak között a jó középcsapat címéért küzdhetünk.
– Az igazolásokhoz és a mûködéshez egyaránt pénz kell.
Mennyire ismert önök elõtt a város új sportkoncepciója?
– Hallottunk róla, és bizakodunk, hogy nem érint rosszul minket az új tervezet. Névadó szponzorunk, a Hydrocomp Kft. vezetése biztosított bennünket, hogy a
jövõben is támogatja klubunkat.
Jó 6–7 éve az a vád ért minket,
hogy az önkormányzat biztosítja
a költségvetésünk nagy részét,
mára ez alaposan megváltozott.

A
költségvetésünk
harmadát, negyedét
adja a város, ha a
folytatásban kapunk
3–4 milliót. A 12 millióhoz a hiányzó forintokat a szponzoroktól mi
gyûjtjük be. Nemcsak
az élvonalbeli csapatunkat, hanem az NB
II-ben szereplõ tartalékokat is szerepeltetjük, és a megyeiben is
játszanak fiataljaink. Elmondható,
hogy a Csuti az élvonal leginkább
lokálpatrióta csapata.
Nálunk
széles alapon nyugszik az utánpótlás. Amikor sorra nyertük a
bajnoki címeket, akkor is jelentõs
volt a helyi mag aránya a csapaton belül. Ettõl a jövõben sem térünk el. Talán az is emeli az
egerszegi sakkozás értékét, hogy
több éve vagyok szövetségi kapitánya a magyar férfiválogatottnak. Irányításom alatt tavaly világversenyen ezüstérmesek lettünk, s a Csuti tagja az olimpiai
bajnok Mádl Ildikó is.

EREDMÉNYES FEDETT PÁLYÁS SZEZON UTÁN

ZTE ZÁÉV–BKV Elõre 6:2 (3268-3137)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, rájátszás az 1–4. helyért.
Zalaegerszeg.

 Befejezõdött a fedett pályás atlétikai szezon. A Zalaszám ZAC
sportolói idén is jól szerepeltek. A jó teljesítmény nem a véletlen
mûve, mivel a nyugodt munkához adott volt az anyagi háttér.

Marso Nyíregyháza KK–Zalakerámia ZTE KK
100-87 (26-23, 21-24, 25-17, 28-23)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Középszakasz, alsóház. Nyíregyháza.

– Az önkormányzat jelentõsen
megemelte támogatásunkat – hangoztatta Szakály István, a Zalaszám
ZAC ügyvezetõje. – Névadó szponzorunkkal is már januárban aláírtuk
az újabb évre szóló megállapodást.
Mezszponzorunkkal, a Forest Hungary Kft.-vel szintén újra sikerült
megállapodnunk. Korábbi kisebb támogatóink nyolcvan százalékával
szintén aláírtuk a szerzõdést.
Az ügyvezetõ elmondta, hogy a
biztos anyagi háttérnek köszönhetõen a klub meg tudta rendezni hagyományos versenyeit – a Royal
Sped-, Kondex Kupát, valamint a
Kauzli József-emlékversenyt.
– Szücs Valdó 60 m gátfutásban
elért 7,97 másodperces teljesítménye Európa-bajnoki szereplést ért –
folytatta Szakály István –, a fiatal
atléta 24. lett elsõ felnõtt világversenyén. Köcse Richárd pedig 200
m síkfutásban ért el jó eredményt
(21,92 mp).
A korosztályos országos bajnokságokon is bizonyítottak az utánpótláskorú atléták. A serdülõk mezõnyében Kónya Dániel és Tóth Adrienn lett bronzérmes. Az ifjúságiaknál súlylökésben Veiland Violetta
14,72 méterrel bajnok lett, Takács
Dóra két ezüst-, Ott Benjamin két
bronzérmet gyûjtött be. Harmadik

ZTE NKK–Aluinvent DVTK Miskolc
56-94 (14-23, 12-20, 18-24, 12-27)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

lett a Zalaszám ZAC 4x200 m-es fiúváltója is. A junioroknál Aczél Norbert ezüst-, Major Márk, Köcse Richárd bronzérmet szerzett.
A felnõtteknél 200 méteren
Köcse Richárd második lett. Szücs
Valdó 60 m gáton EB-n szereplõ társai mögött 7,92 mp-ces eredménnyel a várakozásnak megfelelõen bronzérmet szerzett. A szenioroknál pedig Góczánné Tóth Zsuzsa
60 m-en lett aranyérmes.
– A szabadtéren is folytatódott jó
idei szereplésünk, hosszú idõ után,
a mezei futó országos bajnokságon
érmet szerzett egerszegi atléta. Hat
kilométeres távon Ott Benjamin
ezüstérmes lett. Örvendetesnek
tartjuk, hogy a rövidtávfutó és gátfutó szakág mellé felzárkózott a közép-, a hosszútávfutó és a dobó
szakág. A fedett pályás szezon során többen sérülés miatt nem tudtak rajthoz állni, de klubunk erejét
jelzi, hogy Ferenczi Melinda,
Aranyics Bence, Dienes Mátyás,
Krasznai Anna, Bagladi Marcell,
Bognár Szabolcs távollétében is
eredményesen tudtunk szerepelni.
Szeretném megköszönni edzõink
munkáját és a szülõk segítségét.
Bizakodunk, hogy a folytatás sem
marad el, és szabadtéren is eredményesek lehetünk.

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 47–51.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Foglalkoztatási kapacitás erõsítése
a Zalai Civil Életért Egyesületnél
A TÁMOP 1.4.1. „Hátrányos helyzetû célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erõsítésével” konstrukció keretében lehetõség nyílt a Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesült foglalkoztatási kapacitásának bõvítésére az elmúlt egy évben.
A pályázati támogatásból két felsõfokú végzettséggel rendelkezõ pályakezdõ fiatal foglalkoztatását biztosítottuk, elõsegítettük
munkatapasztalatuk megszerzését. Az új dolgozók részt vettek civil
tanácsadó irodánk ügyfélszolgálati tevékenységének ellátásában,
számos rendezvényünk, információs napok, esélyegyenlõségi programok, családi élménynapok szervezésében és lebonyolításában.
Szervezetünk megnövekedett munkavállalói létszáma hozzájárult
az általunk nyújtott civil szolgáltatások minõségének javításához. A
projekt befejezését követõen egyesületünk önerõbõl további három
hónapig biztosítja a fiatalok foglalkoztatását.

ZTE FC–Soroksár SC 1-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Decs 1990–Z. Csuti Hydrocomp 7:5
NB I B sakkmérkõzés, Decs.
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