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MAGABIZTOS VÁROS, A MÚLT TISZTELETÉVEL
SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG ZALAEGERSZEGEN

 „Zalaegerszeg igazi, magabiztos város, amely az elõdök által
létrehozott értékeken nyugszik. A múlt tiszteletét, a szokások
ápolását mindig fontosnak tartották az itt élõk. Soha nem szabad
elfelejtenünk az alapokat, a gyökereket. Összefogás, egyéni boldogulás, közjó nem választható el egymástól” – fogalmazott köszöntõjében a születésnapi, ünnepi közgyûlésen Balog Zoltán, az
emberi erõforrások minisztere.
Hangsúlyozta: Zalaegerszeg
történetének is egyik legfontosabb
szava a „mégis”. „Ha nekünk jól
megy, akkor mégis jól megy, ha mi
építünk, akkor mégis építünk,
mégis továbblépünk” – fogalmazott a miniszter. Mint mondta: csak
modern Magyarországnak, modern Zalaegerszegnek van jövõje.
Ezzel utalva a közelmúltban megkötött kormány–önkormányzat közötti megállapodásra.
Balaicz Zoltán polgármester
ünnepi beszédében így fogal-

mazott: – Nekünk, zalaegerszegi
polgároknak becses hagyományként és üzenetként marad meg
az a 130 évvel ezelõtti nap, amikor 1885. május 13-án rendezett
tanácsú várossá váltunk, és hivatalba lépett elsõ polgármesterünk, Kovács Károly, akinek elõrelátását és kitartó szorgalmát
nagyra tartom. Õ meglátta a lehetõséget és hozzáértéssel, türelemmel, lépésrõl lépésre megvalósította a jó terveket. Úgy hiszem, hogy ez minden korban

minden városépítõnek kötelessége.
Felidézte: városunk elsõ írásos említése 1247-bõl származik,
egy oklevél 1446-ból már mezõvárosként említi. A török támadások miatt elkezdõdött a vár építése, 1600-tól pedig Egerszeg lett a
védelmi vonal központja. Már korábban is több megyegyûlést tartottak itt, de amikor 1730 és 1732
között felépült a vármegyeház,
végleg Zalaegerszeg lett Zala
megye székhelye. Az 1867-es kiegyezés után átalakult a közigazgatás, Zalaegerszeg megyeszékhely maradt, de csak nagyközségi besorolásban. Aztán hosszas
elõkészítés után 1885-ben lett
Zalaegerszeg rendezett tanácsú
város.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotó: pP

HALLGATNI, MIT MESÉL A NEMES
FELAVATTÁK A VÁROS ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSÁT

 Ünnepélyes keretek között, ám szakadó esõben avatták fel
pénteken Zalaegerszeg új köztéri alkotását, Farkas Ferenc szobrászmûvész Zalai nemes címû szobrát, mely a város rendezett tanácsúvá válásának 130. évfordulójára készült. A mûvet Fekete
György belsõépítész, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) elnöke, Zalaegerszeg díszpolgára avatta fel.
– pet –
Az ünnepség nyitányaként Kisfaludy Sándornak a zalaegerszegi
kaszinó felállítására tett korabeli
javaslatát olvasta fel H. Horváth
Gyula, felidézve azt a korszakot,
melyhez a zalai nemes alakja, valamint a polgárosodás kezdeti szakasza kötõdik.
Fekete György beszédében elmondta: a nemességet ma már
nem a papírok és a birtokok szá-

ma határozza meg, hanem az a
belsõ nemesség és tudás, amivel
mások felé fordulunk, és ami egy
várost naggyá emel. Zalaegerszeg
rengeteget fejlõdött az elsõ kaszinó megalapítása, majd a rendezett
tanácsú várossá válás óta. A szobor, mely ezt a fejlõdést szimbolizálja, méltó helyre került. „Jó helyen van, jó irányba tekint és illeszkedik a város már meglévõ képzõmûvészeti értékeihez” – fogalmazott az elnök.

Hozzátette: van egy kitûnõ
szobrász, Farkas Ferenc, aki nem
valamiféle elvont, absztrakt, nehezen értelmezhetõ módon ragadta
meg ezt a korabeli közéleti gesztust, hanem olyan szobrot készített, ami mellé oda lehet ülni. Ami
elkezd mesélni, felidézve a történelmi emlékeinket.
Fekete György arra kérte a fiatalokat, fiatal házasokat, szerelmespárokat, hogy néha üljenek a
Zalai nemes mellé, és hallgassák
meg, mit mesél a város múltjáról,
majd õk mondják el neki, hogyan
élünk most.
A szobrot Balaicz Zoltán polgármester,
valamint
Fekete
György és Farkas Ferenc leplezte
le jelképesen.
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Közélet

K
ÖLTSÉGVETÉSI
MÓDOSÍTÁS
MAGABIZTOS VÁROS, A MÚLT TISZTELETÉVEL
KOMMUNÁLIS ADÓ z VÁLTOZÁS A PARKOLÁSBAN

SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG ZALAEGERSZEGEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az akkori városvezetõk és
képviselõk egy modern Zalaegerszegrõl álmodtak és volt hitük, bátorságuk ezt az álmot valóra is váltani. Nekünk, 130 évvel késõbbi
utódaiknak ugyanez a feladatunk:
szeretnénk, ha Zalaegerszeg nem
csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövõ városa is lenne – fogalmazott a polgármester. – A 130
évvel ezelõtti városépítõ elõdeink

Magyarországra. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett
1990-ben. A szívsebészet érdekelte, így került kapcsolatba 1991ben dr. Papp Lajos professzorral,
akinek tanítványa lett. 1994-ben
dr. Papp Lajossal együtt érkezett
Zalaegerszegre, az újonnan létrejött szívsebészetre. A professzor
távozása után 1998-ban dr. Alotti
Nasri lett a szívsebészeti osztály
osztályvezetõ fõorvosa. A szívse-

Balog Zoltán, Balaicz Zoltán és dr. Pál Attila.

munkája kijelölte számunkra a követendõ utat. Megmutatták, hogy a
sikerhez közös összefogás, alkotó
szándék, türelem, bizalom, egymás megértése és korrekt segítése szükséges.
Zalaegerszeg születésnapján a
várost alkotókat ünnepeljük – folytatta Balaicz Zoltán. – A ma kitüntetettek az õ utódaik. Munkájuk
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
Zalaegerszeg jó híre, szellemi
rangja növekedjen.
Az ünnepi megemlékezés után
az elismerések átadására került
sor. A Zalaegerszeg Város Díszpolgára címet dr. Alotti Nasri
szívsebész fõorvos kapta.
Dr. Alotti Nasri Jordániába
emigrált palesztin családból származik, orvostanhallgatóként került

bészeti osztály ma már évente közel 700 nagy mûtétet végez, megalakulása óta több mint tízezer beavatkozás történt. Dr. Alotti Nasri
személyesen is több mint négyezer életmentõ mûtétet végzett el.
2001-ben megvédte PhD értekezését, 2004-ben az egyetem tanári testülete címzetes egyetemi docensi címet adományozott részére.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címet kapott dr. Mészáros Lajos professzor. 1962 óta él családjával Zalaegerszegen, ekkor lett a
megnyílt Tüdõgyógyintézet osztályvezetõ fõorvosa. Része volt a
zalai tuberkulózis felszámolásában. A betegség visszaszorulása
új irányt szabott munkájának, az
asztmás és daganatos betegek

gyógyítása felé fordult. Dr. Mészáros Lajos volt az elsõ, aki Zala megyében szívkatéteres vizsgálatot
végzett.
Dr. Mészáros Lajos a gyógyító
munka mellett az orvostudományi
ismeretek gyarapítását is feladatának tekintette. Száznál több tudományos közleménye jelent meg
részben magyarul, részben németül és angolul. 1977-ben címzetes
docense lett a Pécsi Orvostudományi Egyetemnek. Munkája során számos elismerést kapott,
2006-ban a Pro Sanitate kitüntetést, és emellett professzori kinevezéssel méltatták oktató munkáját.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetést kapott továbbá Tombi Lajos,
aki 1972–78 között a Budapesti
Mûszaki Egyetem Építõmérnöki
Karán szerzett diplomát. Dolgozott
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál, volt a Mezõterv szakosztályvezetõje, vezetõ tervezõje.
1989–90 között a megyei tanács
mûszaki osztályának környezetvédelmi, vízgazdálkodási fõmunkatársa, majd 1991–95 között a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
Fõfelügyelõség igazgatója. A Zala
Megyei Mérnöki Kamara tagja.
1998–2010. évi önkormányzati választásokig Zalaegerszeg alpolgármestereként a város fejlesztéséért, üzemeltetéséért és infrastruktúrájáért volt felelõs.
Tombi Lajos alpolgármester-

 A város gazdálkodásáról, költségvetésérõl és a lakosságot
érintõ kérdésekrõl tartott a legutóbbi közgyûlést követõen sajtótájékoztatót Kiss Ferenc önkormányzati képviselõ és Rétai Balázs, a költségvetési albizottság vezetõje.
Rétai Balázs hangsúlyozta: tényezõ határozta meg a város
csökken Zalaegerszeg gazdasági gazdálkodását, a választási kamereje. Az elmúlt évben két fontos pány és az erre fordított pénz, valamint az, hogy jelentõsen visszaesett az iparûzésiadó-bevétel.
Mindennek következménye, hogy
idén már a második adónemet vezeti be az önkormányzat.
Kiss Ferenc úgy véli, a kormány hozza nehéz helyzetbe az
önkormányzatokat, például a rezsicsökkentéssel, ez országosan
ja. Azért dolgoznak, hogy a vidéki mintegy 300 milliárd forintos elvotagok és szervezetek száma gyara- nás. Ha a gépjármûadó 80 százapodjon. Cselekvõ ellenzéknek tart- lékát, az szja 10 százalékát
ják magukat, és erõs, összetartó visszakapná a város, nem kellene
csapatot szeretnének kiépíteni a évente „kuncsorogni” 800 millió fokövetkezõ választásokig.
rintért. A képviselõ elmondta: a
A sajtótájékoztató után az többség nem ezt ígérte a kamEgyütt vezetõi politikusai Juhász pányban, nem volt szó adókról,
Péter alelnökkel, Szelényi Zsuzsa
országgyûlési képviselõvel és
Hajdu Nóra elnökségi taggal kiegészülve antikorrupciós fórumot is
tartottak a városban.

GYÜTT CSELEKVÕ ELLENZÉK

 Zalaegerszegre érkezett az Együtt korrupcióellenes országjáró
kampánya. A Dísz téren Szigetvári Viktor, a szervezet elnöke, valamint Molnár Tibor, az Együtt regionális politikai igazgatója tartott sajtótájékoztatót.
Szigetvári Viktor elmondta: a
kampánykörútnak több apropója
is van, a lényeg azonban az,
hogy felhívják a figyelmet a kormány korrupt politikájára. Döbbenetesnek nevezte, hogy az oktatási rendszert üzemeltetõ KLIK
4421 közmunkást foglalkoztat,
míg a közalkalmazottak aránya
egyre csökken. Az Együtt szerint
a közmunkaprogramot nem arra
találták ki, hogy közmunkásokra
cseréljék az aktív dolgozókat,
ezért javaslatot tesznek a közmunkaprogram mielõbbi átalakítására.
Helyette meghirdetik a dolgozni, boldogulni programot, annál is
inkább, mert egyre több kis- és
közepes méretû városból – így
Zalaegerszegrõl is – elmennek a
fiatalok, hiszen nem találnak
munkalehetõséget. A cél legtöbbször már nem is valamelyik nagyobb hazai város, hanem külföld. A Fidesz politikája ugyanis

lassan mindenkit szegénységbe
zár.
Molnár Tibor, a keszthelyi szervezet mentora és a régiós ügyekért
felelõs politikai igazgató elmondta:
a Nyugat-Dunántúlon egyelõre
csak a keszthelyi választókerületben mûködik az Együttnek csoport-

ÚJ IGAZGATÓ A VMK ÉLÉN z KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

 A kormány és az önkormányzat a Modern Városok Program keretében több fejlesztési cél megvalósítása érdekében együttmûként, illetve önkormányzati képvi- ködési megállapodást kötött. Ezek közül az egyik az uszodafejselõként többek között az alábbi lesztési koncepció, melynek állami támogatása 2,5 milliárd forint.
fejlesztésekben játszott kiemelkedõ szerepet. A 74-es és 76-os fõút
A stratégiai megállapodás értel- alpolgármester hangsúlyozta, ez
Zalaegerszeget elkerülõ szaka- mében a teljes strandkoncepciót az adónem csak azokat az ingatszának elõkészítésében, megva- át kellett gondolni és ahhoz illesz- lantulajdonosokat érinti, akik nem
lósításában. A buslakpusztai szi- teni a „Pancsolómedence építé- rendelkeznek állandó zalaegersét”, amely további forrás bevoná- szegi lakcímmel. Tehát a Zalasát igényli. Ezért a 2015. évi költ- egerszegen élõ lakosokat nem
ségvetés módosítására került sor. érinti a kommunális adó.
A strandrehabilitációs feladatokra
Két új intézményvezetõ is bizalelõirányzott összeget mintegy 71 mat kapott a képviselõ-testületi
millió forinttal megemelték. Mind- ülésen. A Közgyûjteményi és Közerrõl Gecse Péter alpolgármester mûvelõdési Gazdasági Ellátó
beszélt a közgyûlést követõ sajtó- Szervezet élére Horváth Károlyt
tájékoztatóján. A testület elfogadta nevezték ki május 15-tõl 2019. júa 2014. évi zárszámadásról szóló lius 31-ig. A Keresztury VMK igazönkormányzati rendeletet is. Az al- gatói posztjára – pályázat útján – a
polgármester ezzel kapcsolatban budapesti Flaisz Gergõt választotmegjegyezte: az elmúlt évben ki- ta meg a közgyûlés május 15-tõl
egyensúlyozott gazdálkodás folyt, 2019. július 31-ig terjedõ idõre.
az év végén derült ki, hogy az iparDr. Kovács Gábor jegyzõ a sajûzésiadó-bevétel a tervezettnél lé- tótájékoztatón a parkolórendelet
nyegesen alacsonyabb, ezért módosításáról szólt. Fizetõövezet„megoldási kényszert” kellett alkal- be kerül a Vizslaparki út 6–12.
maznia az önkormányzatnak.
számú ingatlanok elõtti terület, a
Az ünnepi közgyûlést követõ
Gecse Péter szólt arról is, hogy volt MMIK épülete melletti terület,
állófogadáson Vigh László ora közgyûlés megtárgyalta az ön- a Kosztolányi utca–Petõfi utszággyûlési képviselõ mondott
kormányzati tulajdonban lévõ tíz ca–Kossuth utca közötti tömbbelpohárköszöntõt.
cég gazdálkodását és elfogadták sõ. Az MMIK melletti parkoló egy
lárdhulladék-lerakó létesítésében, valamennyi üzleti tervét. Megje- része – a kocsival munkába mea gébárti szabadidõközpont kiala- gyezte: a cégek kielégítõ gazdál- nõk belvárosi parkolását kiváltankításában, önkormányzati bérla- kodást folytattak az elmúlt évben. dó – havi 2000 forintos bérlettel
kásprogram megvalósításában, a Mivel a város gazdálkodását stabi- igénybe vehetõ lesz.
városkörnyéki, zártkerti területe- lizálni kell ebben az évben – ezt a
ken vezetékesivóvíz-beruházá- célt szolgálja a vállalkozók által fisokban is jelentõs szerepe volt, zetett építményadó – a képviselõk
akárcsak a sportlétesítmények fej- megszavazták a kommunális adó
lesztésében.
július 1-jétõl való bevezetését. Az

MSZP: AZ ÚJ ADÓRÓL

KORRUPCIÓELLENES
KAMPÁNY
E
:
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melyet a lakosság fizet meg. A
kommunális adót is bármikor lehet
módosítani. Az MSZP részérõl a
lakosság újabb adóztatása elfogadhatatlan, hiszen azt sem tudni
pontosan, mennyi pénz folyik majd
be a városi kasszába.
A parkolással kapcsolatban úgy
vélekedett, hogy továbbra is fontosnak tartják az orvosi rendelõk
és a rendelõintézet elõtti parkolás
kedvezményessé vagy ingyenessé tételét. A két új intézményvezetõ kinevezésével kapcsolatban
megjegyezte: most sem a szakmai
tudás, az eddigi vezetõi gyakorlat
volt az elsõdleges szempont, hanem a politikai hovatartozás, a
szimpátia. Hogy mi lesz az intézményekkel, az most sem volt fontos. A város gazdasági társaságaival kapcsolatban úgy fogalmazott:
mérleg szerinti eredményük 37
millió forintról mínusz 16 millióra
csökkent. Felvetõdik, szükség
van-e tíz 100 százalékos városi
cégre. Kiss Ferenc végül jelezte:
egyetért az intermodális közösségi
közlekedési csomópont kialakításával.
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Aktuális

SZERETÕ CSALÁDBAN ÉLNI
BÕVÍTENÉK A NEVELÕSZÜLÕI HÁLÓZATOT ZALÁBAN

 Az anya nélkül nevelkedõ gyermekek napja alkalmából invitálták a sajtó munkatársait Gotthárdné Jakabfi Piroska zalaegerszegi nevelõszülõnél tartott látogatásra. A találkozót a nevelõszülõi
hálózat népszerûsítése érdekében szervezték.

zaadásukig. A megyében 104 nevelõszülõnél 216 gyermek él, az
intézményes gondozásra szorulók
egyharmada. Azért szorgalmazzák, hogy minél több gyermek ne– A. L. –
élhetnek vérszerinti szüleikkel, velõszülõhöz kerülhessen, mert
szeretõ családban nevelkedhes- számukra is rendkívül fontos lenne
Györe Edina, a Szociális és senek örökbe adásukig vagy ha- a családi, szülõi minta.
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének
igazgatója elmondta, az
anya nélkül felnövõ
gyerekek életébõl hiányzik a legfontosabb
kötelék és szeretetforrás, amely csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthetõ. A
kirendeltség és a Zala
Megyei Gyermekvédelmi Központ éppen ezért
kiemelten fontos küldetésének tartja, hogy az
intézményeikben elhelyezett gyermekek, akik
valamilyen okból nem

Gotthárdné Jakabfi Piroska és
férje két saját lányuk (Gréta és
Georgina) mellett három, gyermekotthonból érkezett kislányt nevel.
Egy hónapos korától a most 11
éves Barbit, kétéves korától a 13
éves, értelmileg akadályozott Rékát és a 4 éves Vivient, szintén kétéves korától. Õ június végén
visszakerül édesapjához, a két nagyobbik végleg a családdal marad.
Miközben meséli életüket, a két
otthon lévõ kislány, Réka és Vivien
folyamatosan szólítgatja: anya,
anya. Piroska elmondta, a kezdetektõl fogva anyának és apának
hívják õket nevelt gyermekeik. Mivel tartják a kapcsolatot vérszerinti
szüleikkel, elfogadták azt is, hogy
két édesanyjuk és édesapjuk van.
Arra a kérdésre, mivel ösztönözné a családokat a nevelõszülõségre, a következõket válaszolta:
– Mielõtt belekezdenének, üljön
le a család, és beszéljék át, mert
ez a hivatás életre szóló feladat.
Nem kell tõle félni, persze vannak
nehézségek, de nincs annál csodálatosabb dolog, mint látni, érezni, hogy a gyerekek milyen boldogok.
A gyermekvédelmi központ a
kirendeltséggel közösen május
elején, június elején újabb képzést
szervez, melyre szeretettel várják
a leendõ nevelõszülõket.

ENERGETIKAI BERUHÁZÁS
TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL HÉT
KORMÁNYHIVATALI ÉPÜLET ÚJULHAT MEG
 Egymilliárd-hétszázmillió forint százszázalékos uniós támogatásból energiahatékonysági fejlesztést hajtanak végre a kormányhivatal hét épületében a megyében – jelentette be Rigó Csaba a Megyeháza felújításának megtekintésével összekötött sajtótájékoztatón.
A kormánymegbízott hangsúlyozta, az energiahatékonysági
beruházásoknak köszönhetõen
47,8 százalékkal csökkennek kiadásaik, vagyis 50 millió forinttal
kevesebb összeget kell rezsire kifizetniük. Zalaegerszegen a népegészségügyi
szakigazgatási
szerv és a fogyasztóvédelem irodaházában, valamint a Nagykanizsai Járási Hivatal Eötvös téri épületében már megtörtént a mûszaki
átadás. A harmadik építési helyszín a zalaegerszegi Megyeháza,
ahol a munkálatok május 30-ig fejezõdnek be.

hetõséget adott arra is, hogy a
2006 óta elvégzett hasonló energetikai beruházások 70 millió forintos költségét utólag megtérítsék a
megyei kormányhivatal számára.
Ebbõl a pénzbõl újították fel Zalaegerszegen az agrár és erdészeti
fõosztály, az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, valamint a növény- és
talajvédelmi igazgatóság épületét.
A Megyeháza épületében kicserélték a nyílászárókat, a radiátorokat, a homlokzatot szigetelték
és színezik, korszerûsítették a villanyvilágítást, valamint napelemes
rendszert telepítettek a használati

A további négy helyszínre benyújtották a pályázatot a KEOPprogramra. Zalaegerszegen, a
Mártírok úti munkaügyi központ és
rehabilitációs
szakigazgatási
szerv, a Kazinczy téri járási hivatal,
Keszthelyen, a Kossuth utcai járási
hivatal és Lentiben, a Templom téri járási hivatal épülete újulhat meg
szeptember végéig. A pályázat le-

meleg víz biztosításához. Az új
Megyeháza feliratot Nemes László
képzõmûvész készíti el. A dombormûvek és címerek a felújítás
után visszakerülnek az épületre,
az elõtte álló szobrokat is megújítják. Az 1930-as években épült Megyeházán ilyen nagyságrendû rekonstrukciót még nem végeztek,
mint a mostani beruházás.

ESKÜT TETTEK AZ ÜLNÖKÖK NÕKÉNT VÁLLALKOZNI

 A négy évre szóló megbízatás lejártával, az új és újraválasztásokat követõen, 86 nem hivatásos bíró (ülnök) vehette át megbízó levelét és tett esküt a Zalaegerszegi Törvényszék dísztermében május 14-én. Munkájukat a járásbíróságon, a törvényszéken,
illetve a munkaügyi bíróságon végzik majd.
Az ünnepi rendezvényen dr.
Sorok Norbert, a Zalaegerszegi
Törvényszék megbízott elnöke, dr.
Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke és Gecse Péter alpolgármes-

ter köszöntötte a megjelenteket.
Dr. Sorok Norbert a bizalmi feladattal kapcsolatban elmondta, az
ülnökök a magyar államot képviselik, szinte a hivatásos bírókkal azonos jogkörrel. Az állampolgárok
ügyeiben járnak el pártatlanul,
méltányosan, az alkotmány és
más törvények nevében. A következetes döntéseket, igazságossá-

 Nõként vállalkozni jó és izgalmas dolog – derült ki a Nõi Vállalkozói Klub elsõ találkozóján a Kamarák Házában. A szervezet légot kell, hogy képviseljék a ma- tesítését a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdemégánéletükben is. Nem a jogsza- nyezte.
bályismeret adja a munkájuk lényegét, hanem az élettapasztala- – AL –
szerint negyedévente találkoznátuk, világlátásuk, lelkiismeretük
nak és tartanának elõadásokat érMazzag Ferenc kamarai elnök dekes szakmai (marketing, karrierköszöntõjében örömét fejezte ki család) és kizárólag nõket érdeklõ
a klub megalakulásáért, majd ar- (életmód, divat) témákban.
ról beszélt, hogy sokkal több nõi
Fejes Ágnes vállalkozásvezetõ
vállalkozó tevékenykedhetne, il- jó ötletnek tartja a klub létrehozáletve ideális lenne, hogy a cégek- sát, ahol a nõk, mint mondta, megnél a vezetõ beosztású munkakö- oszthatják egymással cégvezetõi
röket a népességen belüli rész- tapasztalataikat. Hangsúlyozta: naarányukhoz mérten töltenék be a gyon fontos, hogy a nõi mivoltukból
nõk. Szemléletük, gondolkodás- is eredõ problémákról és örömökrõl
módjuk ugyanis elõbbre vihetné tudjanak õszintén beszélni, ahogy
a gazdaságot, ahogy a politikai az is, hogy jól érezzék magukat a
és közéletet is. Az elnök a jövõ foglalkozásokon. Magai Ágota
évi kamarai választások kapcsán egyéni vállalkozó hasonlóképpen
azt mondta, számít a nõi vállalko- vélekedett, aki a klub mûködésétõl
zók aktivitására, mert a szerve- a kapcsolatépítés, az egymástól
zetben is több hölgy munkájára való tanulás lehetõségét, valamint
lenne szükség.
a jó gyakorlatok és sikeres tapaszhangja, mellyel segítik a bíró munVörös Anikó, a kamara titkára talatok megismerését várja.
káját.
elmondta, elsõsorban olyan hölAz elsõ találkozón Görög Ibolya
A megbízatás a járásbíróságon gyeket kerestek meg a klub ötleté- elõadását hallgathatták meg a
37, a munkaügyi bíróságon 28, a vel, akik maguk hozták létre vállal- résztvevõk, a protokollszakértõ a
törvényszéken 21 ülnököt jelent, kozásaikat, azóta is ellátják nap nõi vállalkozói világ magatartásakik közül 84-en tettek esküt a mint nap feladataikat, megküzdve mintáiról beszélt.
rendezvényen.
a problémákkal és örülve az eredEzt követõen értekezleten és ményeknek. A Nõi Vállalkozói Klub
bírósági tárlatvezetésen vettek alapítói nem kívánnak bejegyzett
részt az ülnökök.
szervezetként mûködni, de terveik

EZE: KÖZGYÛLÉS UTÁN
A kommunális adó bevezetésérõl szólt elsõként dr. Kocsis
Gyula önkormányzati képviselõ,
az EZE elnöke sajtótájékoztatóján. Mint fogalmazott, az új adót
nem az állandó zalaegerszegi
lakcímmel rendelkezõknek kell
fizetni, hanem azoknak, akik lakással (ingatlannal) rendelkeznek, de nem a városban élnek.
A képviselõ szerint nincs adata
az önkormányzatnak arról, kik az
adóalanyok. Felvetõdik a kérdés,
honnan értesülnek arról, például
Londonban vagy az ország másik
végén, hogy nekik évente 28 ezer
forintot kell fizetniük kommunális
adó címén, ugyanis önbevallásról
van szó.
Dr. Kocsis Gyula a parkolók
üzemeltetésével
kapcsolatban
megjegyezte: sokan túlzónak tartják a fizetõparkolók kiterjesztését.

VÁLLALKOZÓI KLUB ALAKULT

Javasolta, ne csak advent 3. vasárnapján, hanem az egész advent
alatt legyen ingyenes a parkolás a
belvárosban. A városi cégek mûkö-

désével kapcsolatban elmondta,
soknak tartja azok számát, és
strukturális változtatásokra lenne
szükség. Az intézményvezetõi
kinevezésekkel kapcsolatban megjegyezte: nem a megbízott vezetõk
kaptak bizalmat, az idõvel kiderül,
jó döntés született-e?

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A KERTVÁROSI NEHÉZ SORSÚ CSALÁDOK MEGSEGÍTÉSÉRE

2015.

MÁJUS

29-ÉN,

PÉNTEKEN

19

ÓRAKOR

A KERTVÁROSI TEMPLOMBAN (ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.)

Közremûködnek: a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám AMI
Leánykara és énekes szólistái
Kovács Otília – zongora,
Pánczél Kristóf – orgona.
Vezényel: Ladvenicza Éva
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MEG KELL SZÓLÍTANI A TÁNCOSOKAT
A NÉPTÁNC ÉS A NÉPDAL ÉRTÉKEI

 A Keresztury VMK elõtti szabad téren délelõtt gyerekjátszó,
táncház, a Zalai Táncegyüttes
mûsora, valamint este a belvárosban Gyéres-folkkocsma
adott lehetõséget a zalaegerszegieknek a táncház napja
megünnepléséhez május 9-én.
Ezzel Budapest, Jászberény,
Szekszárd, Debrecen és Székesfehérvár mellett a zalai megyeszékhely is az országos
esemény részét képezte.
– b. k. –
A Gyéres Mûhely, a Táncház
Egyesület, a Körtánc AMI, valamint a Zalai Táncegyüttes együttmûködésével valósult meg a táncház napja megünneplése Zalaegerszegen. Országosan a Hagyományok Háza felhívására tartják a programot, idén már negyedik alkalommal. A cél, a néptáncban, népzenében rejlõ értékek átadása. S azért május eleje a dátum, mert 1972. május 6-án magyar kezdeményezésre zajlott az
elsõ táncház, mely azóta világszerte népszerû idõtöltés minden
korosztály számára.
– Tele volt a tér, a gyakorló táncosokon kívül a járókelõk is bekapcsolódtak a táncba. Lehettünk
volna többen is, de hogy erre a kikapcsolódási formára igény van,
azt mutatja, hogy havi rendszerességûek a táncházak Zalaegerszegen – mondta Rácz Petra a rendezõk nevében.
A véleményhez csatlakozott
Ferincz Adrienn és Henczi Dávid,
a Gyéres Zenekar tagjai.
– Négy éve tartunk táncházakat
a városban, most másodszor a
táncház napja alkalmából. Ez alatt
az idõ alatt sokat változtak a
rendezvények. Azt látjuk, hogy
maguktól az emberek nem kezdik
el a néptáncot, de ha meg vannak
szólítva, akkor szívesen csatlakoznak. A táncházak programját
úgy állítjuk össze, hogy a kezdõk
és a régi táncosok is be tudjanak
kapcsolódni, van tánc- és énekta-

nulás és játékok is. Fontos
ez azért is, mert azt tapasztaljuk, hogy elveszõben az õsi ritmusérzék, s
ezt látjuk például a lakodalmakban is, nem tudnak
lépni az emberek a népzenére.
– Az is megdöbbentõ,
hogy bár a gyerekek rendszeresen vesznek részt
tornaórákon, de azokat az
ugrásokat, ami a néptánchoz kell, nehezen tudják kivitelezni. Pedig ezek a
koordinált mozgások fontosak a fejlõdés szempontjából, a néptáncnak pedig
közösségformáló ereje is
van – tette hozzá Rácz
Petra.
egykor maga is a Zalai Táncegyüt– S mi jobb, zenélni vagy tán- test erõsítette, innét ered a két
colni? – kérdeztük a zenekar kép- csapat jó kapcsolata.
viselõit, akik közül Henczi Dávid
– Mindkettõ jó. Sokszor men-

A TERMÉSZET SZÉPSÉGE

mény nemcsak a nyilvánosság
elõtt zajló ünnepéllyel nyitott a város felé, hanem a témába vágó
internetes versennyel középiskolások számára, illetve rajzversennyel az általános iskolásoknak
(az alkotások a polgármesteri hivatalban láthatók). Az utcai járókelõ Az idén a madarak és fák napját a Dísz téren ünnepelték az
ket pedig egy kis képfelismerõ jáAdy-iskola diákjai. Mûvészi finomsággal, szépséggel, hangzatos
tékra invitálták õshonos madaraink
szólamokkal vagy a játékos kreativitás eszközével állították meg és fáink tekintetében, jutalmul szina járókelõket, hogy aztán szóba kerüljön a nap témája, a madatén saját készítésû papírvirág járt.
rak, a fák és a természet szépsége. Délután pihenésképpen kiláA rendezvény az Ökováros
togattak a tanulók a valódi zöldbe is, túrázni, növénytani ismere- program keretében valósult meg
teket venni, fákat ölelni, jó levegõn egy jót sétálni.
az önkormányzat támogatásával.
Közremûködött a Városgazdálkob. k.
tudja mindenki megvalósítani, a dási Kft. fûszer- és gyógynötermészet szeretete és védelme, vényvásárral.
Az ünnep 1906-ban vált hivata- megõrzése napi személyes fellossá, s ahogy azt Tolvaj Márta al- adatunk és kötelességünk, fogalpolgármester köszöntõjében el- mazott.

MADARAK, FÁK NAPJA MÛVÉSZIEN

MARAI KAROSSZÉRIA
•
•
•

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

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

nék táncolni, de mi húzzuk a talpalávalót. De nagy örömet okoz, ha
látjuk mások jókedvét, amihez
hozzá tudtunk járulni.

mondta, az 1996-os kormányrendelet pontosította a dátumát május
10-re. Az alpolgármester kiemelte
Klebelsberg irodalmi igényességû
rendeletét (1931.), melyben arra
biztat, hogy minden gyermek ültessen egy fát. S ha ezt nem is

A mûsorban az iskola tánctagozatosai, énekesei mûködtek közre,
néhány szavalat kíséretében. A
rajztagozatosok által készített papírmadarak díszítették a teret, illetve látványos, saját készítésû tûzmadaraik szelték az eget. Az intéz-

EREDMÉNYES MÛKÖDÉS
KÖZGYÛLÉST TARTOTT A TIT EGYESÜLET
 A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület a közelmúltban tartotta közgyûlését, melyen értékelték
az elmúlt évet és elfogadták a 2015. évi munkatervet.
Bánfalvi Péter elnök elmondta, 2014ben is teljesítették célkitûzéseiket a mûködõképesség
megõrzése
mellett. Az elmúlt
évben
7955 fõ részvételével 198 ismeretterjesztõ
elõadást tartottak, melyek között a csillagászati,
a történelmi valamint az irodalmi
témájúak bizonyultak a legnépszerûbbeknek.
Az elnök úgy értékelt, a hagyományos ismeretterjesztõ tevékenység továbbra is létjogosultsággal bír, melynek legnagyobb
vonzereje az elõadókkal való személyes találkozás. 2015-ben is
legalább kétszáz elõadást szeretnének tartani, csatlakozva többek
között a magyar tudomány ünnepe, a társadalomtudományi és
természettudományi hetek országos rendezvényeihez. A tehetséggondozás jegyében idén 26. alkalommal hirdetik meg az Öveges
József levelezõs versenyt matematika, számítástechnika, csillagászat és környezetvédelem témakörökben a megye általános
iskoláiban 5–8. osztályos tanulók
számára.
Rózsás Csaba igazgató a mûködõképességet biztosító felnõttképzési tevékenységrõl számolt

be. Az elmúlt évben jelentõs szellemi és anyagi ráfordítással megszerezték új felnõttképzési engedélyüket a törvényi szabályozásnak megfelelõen. Az egyre erõsödõ konkurenciával szemben sikerült megtartani pozíciójukat a
képzési piacon. 2014-ben 704 fõ
vett részt Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen tartott
tanfolyamaikon, közülük 422-en
OKJ-s szakképesítést kaptak.
2015-ben 500 fõ részvételére
számítanak; OKJ-s képzéseiken
várhatóan 350-en tanulhatnak.
Kiemelt feladat a hatósági vizsgához szükséges engedély megszerzése, mellyel legalább 200 fõ
sikeres vizsgáját kívánják biztosítani.
A közgyûlésen az elmúlt öt
évet értékelve elhangzott, hogy
az 1128 ismeretterjesztõ elõadáson közel 35 ezren vettek részt.
Tanfolyamaikon 270 csoportban
több mint ötezren kapcsolódtak
be a felnõttképzésbe.
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VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA A VÁROS NAPJÁN LÁDABÉLI RUHÁMAT HAGYOM...
130 ÉV, 130 PERC, 13 HELYSZÍN
 Helló, mi van itt? Állított meg több ismerõsöm is május 13-án,
a belvárosban sétáló, vagy éppen régi épületek elõtt, álló nagy
létszámú csoportra mutatva. Bizony a résztvevõk száma még a
szervezõket is meglepte, hiszen közel 130 fõ vett részt a város
napjára meghirdetett múltidézõ sétán.
– pP –
A szám már csak azért is érdekes, mert a várostörténeti barangolás amúgy is a 130-as, illetve a
13-as „szimbolika” köré szervezõ-

dött. 130 év, 130 percben, tizenhárom helyszínnel, tizenhárom perces pihenõvel…, mindezt a rendezett tanácsú várossá válás ünnepe
alkalmából hirdette meg a város, a
Tourinform-irodával közösen. A lel-

genvezetõ kalauzolta az egyes
helyszínek között. Az útvonal
olyan épületeket, utcákat, tereket
és parkokat érintett, melyek a város története vagy idegenforgalma
szempontjából fontosak. Többsé-

gük 1885 (vagyis a rendezett tanácsú várossá válás) után épült.
A menet tagjai a polgármesteri
hivatal elõl indultak, ahonnan a
szomszédos Dísz téren álló, 1985ben felavatott tulipános szökõkút-

kes – és kivételesen nemcsak hoz, majd a színház elõtti „földön
nyugdíjasokból álló – csoportot járó” toronyórához zarándokoltak.
Gróznerné Németi Piroska ide- Ezt követõen az 1935-ben kiépült

Kosztolányi úti villasorhoz, a Béke
ligethez, majd az evangélikus és
református templomhoz vonult a
csoport, akiket a két egyházközösség lelkésze is fogadott. Az evangélikus templomot 1907-ben, a reformátust pedig 1942-ben avatták
fel.
A várostörténeti séta további állomáshelyei között szerepelt Gábor Miklós szülõháza, a Pontház,
a Postapalota, a Budapest Bank
(volt Központi Takarékpénztár)
épülete, az 1891ben épült fõispáni
hivatal (ma levéltár), valamint az
Arany
Bárány
Szálló és a Göcseji
Múzeum
(volt
Takarékpénztár) is. A csoportot közben egy
13 perces pihenõ
idejére a Városi
Hangverseny- és
Killítóteremben
fogadta dr. Gyimesi Endre történész, volt polgármester is, aki röviden beszámolt a
város történetének fontosabb pillanatairól.
Elöljáróban
tisztázott egy félreértést is: nem
Zalaegerszeg 130 esztendõs az
idén, hanem azt ünnepeljük most,
hogy a korábban nagyközségi státusú település 1885-ben rendezett
tanácsú várossá vált. Ez ugyanis
számos olyan jogosítvánnyal (például önálló érdekképviselet, adószedés) járt, amik segítették a város fellendülését, ha úgy tetszik
városiasodását.
Bár a belvárosi sétán a sok
helyszín és a szûk idõkeret miatt
arra nem volt lehetõség, hogy a
hallgatóság mélyebb ismereteket
szerezzen a város elmúlt 130 évének történéseivel kapcsolatban,
egy kis idõutazásra mégis jó volt a
délutáni kalandozás. A résztvevõk
ugyanis néhány órára afféle
„bennszülött turistákká” változtak,
és megálltak egy-két percre olyan
épületek elõtt, melyek mellett átlagos hétköznapokon csak elsietnek, vagy ami még rosszabb; pillantásra sem méltatják.

KISVÁROSI VÉGRENDELETEK KÉT KÖTETBEN

 Mirõl árulkodnak a régi testamentumok, hogyan rajzolódnak ki
egy kisváros vagyoni és mûveltségi viszonyai a 18–19. századi
végrendeletek alapján? Többek között ezekre a kérdésekre is választ találunk a közelmúltban megjelent, Zalaegerszegi végrendeletek 1701–1826 címû kötetben.
– pet –
Illetve kötetekben, hiszen az
MNL Zala Megyei Levéltárában fellelhetõ korabeli dokumentumok
mennyisége egybõl egy dupla kiadványt eredményezett; pedig a teljes
anyagot még nem is dolgozták fel.
A könyveket szerkesztõ Csomor
Erzsébet levéltáros, a Zalaegerszeg város régi levéltárában õrzött
egykori végrendeletekbõl állította
össze a kétkötetes forrásgyûjteményt. A rendelkezésre álló 712
darab testamentumból 384 került
elsõ körben kiadásra. A könyvben
emellett a végrendeletek 18–19.
századi szerepérõl is olvashatunk
egy elõzetes tanulmányt. Ez egyrészt rávilágít a dokumentumok keletkezésének jogi okaira és a végrendeletek szerkezeti felépítésére,
másrészt pedig segít összefüggést
találni a végakaratok tartalma és az
akkori kisvárosi életmód, valamint
családi viszonyok között. A legrégebbi irat Tar Judit végrendelete,
mely 1701-bõl való.
A könyvet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be, ahol Balaicz Zoltán polgármester köszöntõje után Kiss Gábor
igazgató értékelte a kiadványt. Mint
mondta: a könyv jó olvasmány lehet
mindazoknak, akik érdeklõdnek az
elmúlt korok élete, életmódja iránt,
hiszen számos izgalmas dolog kiolvasható e régi dokumentumokból.
A végrendeletek sajátos mûfajt képviseltek: azért születtek, hogy konfliktusokat és családi vitákat elõzzenek meg, az utókor azonban demográfiai, vagyoni és egyéb társadalmi következtetéseket is kiolvashat belõlük.
Ezek részleteirõl már Csomor
Erzsébet számolt be egy vetítettképes elõadás keretében. Elöljáróban
elmondta: a végrendeletek a középkori oklevelek hármas tagolódását
követik. A bevezetést és tárgyalást
a záradék követi, mely a tanuk aláírását és a pecsétet is tartalmazta.
A legtöbb információ a tárgyalás
részbõl olvasható ki; itt sorolták fel a
rendelkezõk a vagyontárgyakat, az
adósságokat, kintlévõségeket, és itt

szóltak vagyonuk elrendezésérõl is.
Ez vagy úgy történt, hogy megnevezték az örökösöket, vagy úgynevezett kegyes rendelést tettek, például alapítványoknak, egyházaknak. Zalaegerszegen is találunk ez
utóbbira számos példát, elég, ha
Pintér Mátéra gondolunk, aki 1790ben az ispita létrehozására végrendelkezett. Az alapkövet nyolc évvel

Kiss Gábor és Csomor Erzsébet

késõbb rakták le, a szegényház végül 1804-ben épült fel.
Csomor Erzsébet elmondta: a
végrendeletekben az anyagi kultúráról is bõven találunk adatokat.
Gyakori a „ládabéli ruhámat
hagyom...” kitétel, melybõl a korabeli viseletekrõl, komplett ruhatárakról kapunk információt. Ehhez
hasonlóan a lakberendezési tárgyakról, nagyobb bútorokról, éksze-

SZIVÁRVÁNY-TALÁLKOZÓ A SZÍNHÁZBAN
LOKÁLPATRIOTIZMUS ÉS ÖSSZEFOGÁS

A Hevesi Sándor Színház büféjében – a város rendezett tanácsúvá válásának 130. évfordulójára
meghirdetett programok sorában –
várták találkozóra az egykori versenyzõket és a csapatok vezetõit:
Tótmátyás Lajosnét, dr. Vértényi
Jenõt, Bogár Imrét, Böhm Györgyöt. Na, és a segítõket, többek között dr. Szigethy Istvánt, dr. Gyimesi
Endrét és Iványi Ildikót. A résztvevõk felidézték a korabeli eseményeket, és megemlékeztek azokról is,
akik már nem lehetnek közöttünk;
így például Varga Zoltán csapatkapitányról, aki akkor a színház igazgatója volt és Borbás Györgyrõl, aki
a képzõmûvészeti szekciót vezette.
A vetélkedõ tagjait Balaicz Zoltán polgármester is köszöntötte,
aki harminc év elteltével is fontosnak tartja a gyõzelmet. Annál is inkább, mert a siker a lokálpatriotizmusban és az egész kulturális elit
összefogásában rejlett.

végrendeleteken szerepel. Ez azt
jelenti, hogy a 18. században még
leginkább a fiúkat tanították írni-olvasni, ám a következõ évszázadban már nõtt a nõi írástudók száma.
A végrendeletekbõl családi drámák is kiolvashatók: kitagadásokra,
büntetésekre is nem egyszer sor
került. Ezek mind adalékul szolgálnak az érintett kor család- és társadalomtörténetének vizsgálatához.

BEREMÉNYI A ZALAI KANAPÉN
Május 21-én ismét színvonalas mûsorral várja közönségét a Zalai Kanapé kulturális talkshow. Turczi István Prima Primissima-díjas
költõ és Karáth Anita házigazdák ezúttal Tompos Kátya színmûvészt és Bereményi Géza írót látják vendégül a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A mûsor fényét emeli továbbá, hogy
Tompos Kátyát Hrutka Róbert muzsikája kíséri majd, valamint a zalaegerszegi Dobri Dániel vezette Dobridán zenekar is fellép Nagy
Péter színmûvész közremûködésével.

DOLGOS PÉTER DODÓ
BETELT

 1985 áprilisában nyolc magyar város – Miskolc, Debrecen, Szeged, Gyõr, Pécs, Békéscsaba, Székesfehérvár, Zalaegerszeg – vett részt a Magyar Televízió Szivárvány elnevezésû szellemi vetélkedõjén. A
zalai megyeszékhely a végsõ
küzdelmet Miskolccal vívta a
döntõben, ahol végül nyerni tudott a lelkes helyi csapat.

rekrõl is sokszor rendelkeztek
eleink.
A testamentumokat vizsgálva az
is érdekes, hogy hogyan oszlik meg
a nemek aránya, illetve az írni-olvasni tudók/nem tudók száma. Általánosságban elmondható, hogy a
levéltárban õrzött végrendeletek fele-fele arányban szólnak férfiak és
nõk utolsó akaratáról. A 712 dokumentumból azonban csak 109 személy írta alá saját kezûleg az okmányt, és az aláíróknak mindössze
csak 15 százaléka volt nõ. Ráadásul egyet kivéve, az õ kézjegyük
mind a 19. századból származó

A POHÁR CÍMÛ KÖTETÉNEK BEMUTATÓJÁRA

MÁJUS

20-ÁN, 17 ÓRAKOR KERÜL SOR
A CAFÉ PELÉBEN.

A szerzõ minden érdeklõdõt szeretettel vár!

CZOBOR-HAGYATÉK
TÖBB MINT EGYMILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE
 Meghaladta az egymillió forintot a Göcseji Múzeum gyûjtési akciója. Mint ismert, az intézmény a város egykori polgármesterének, Czobor Mátyásnak a hagyatékát szeretné megvásárolni,
ezért indítottak február végén gyûjtést.
– pet –
Kaján Imre igazgató, a múzeum legutóbbi sajtótájékoztatóján elmondta: még 450 ezer forint
hiányzik ahhoz, hogy megvásárolják az értékes kollekciót. A bevételük nemrég egy jelentõs összeggel bõvült, hiszen a Zala Megyei
Polgári Körök Egyesülete felajánlotta az áprilisban megrendezett
polgári estély bevételét. Az igazgató reméli, hogy ha a következõ
hetekben fenn tudják tartani az érdeklõdést, akkor összegyûlik a
szükséges 1 millió 600 ezer forint.
Bár az már most látszik, hogy a
restaurálásra nem lesz elegendõ a
befolyt összeg. Ezt a múzeum a
következõ évben más forrásból

próbálja majd biztosítani. A sajtótájékoztatón részt vett Jagasics János, a polgári körök egyesület elnöke is. Mint fogalmazott, a szervezet minden évben rendez polgári estélyt, és a bevételt mindig valamilyen jótékony célra fordítják.
Most, a befolyt 260 ezer forintot – mely fõleg tombolatárgyak
értékesítésébõl jött össze – a
Czobor-hagyaték megszerzése
érdekében ajánlották fel a múzeumnak. Ez kiegészült még azzal a 60 ezer forinttal is, melyet
Horváth Elek vállalkozó – a tombola fõdíjának nyertese – ajánlott
fel adományként. Az egyesület elnöke mindezeken túl, további 10
ezer forinttal járul hozzá az akció
sikeréhez.
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TEGYÜNK

EGYÜTT VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2015. június 15-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó vállalja, hogy
közvetlen környezetét egész évben rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.
A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz, melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy ebben az
évben is számos családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intézmény csatlakozik az akcióhoz.
Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be õt a Virágos Zalaegerszegért környezetszépítõ versenybe!
2105-ben ismét, nem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók,
hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt, virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!

PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MEGHIRDETI

„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
VIRÁGOSÍTÁSI, PARKOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYT.
A pályázat célja: A kultúrált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése, a
környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás)
3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,
parkosítás)
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és
gondozottsága a nyári szünidõben is)
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –
rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb
látképéhez.
Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a
növényi ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell!
A pályázat digitálisan is benyújtható.
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrumban válthat be.
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 15.
Elbírálás: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2015. augusztus 30-ig
történik. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell
határidõre benyújtani.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály – Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet – Langné Varjasi Veronika
92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zalaegerszeg.hu

ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban június 1-én (hétfõn) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
„Sétálunk, sétálunk” címmel
Csiszárné Gáspár Edit tanítónõ
tart zenés foglalkozást a
kicsinyeknek. Az óvodáskorú
gyerekeket mesebirodalom várja,
bemutatkozik a Tarsoly Erdélyi
Mezõségért Egyesület Pethõhenyérõl.
Borsos Miklós, Gaál Annamária, Gaál Péter mese, zene, játék
elõadással készülnek „A part
alatt...” címmel. Borsos Miklós
rovásírás jógával és gyermekjátékokkal készül a foglalkozásokra,
majd moldvai népdalokat és táncokat hallhatnak és láthatnak a
gyerekek. A játszóházban papírból készíthetnek meseszereplõket
és szalmából ékszereket az ügyes
kezek.
„Minden hónap elsõ hétfõjén
összejövünk,
játszunk, szeretünk, nevetünk
és elindítunk valamit…”

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
BEVALLÁSA!
 Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2014. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának határideje 2015. május 31.
A 2014. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon 2015. május 31-ig kell bevallást
tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét
ugyanezen idõpontig kell megfizetni.
A helyi iparûzési adó bevallására szolgáló nyomtatvány és a
kitöltési útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyomtatványok/Adóügyek/Helyi iparûzési adó
cím alatt letölthetõk és kitölthetõk. A bevallási nyomtatvány igény
esetén a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán is átvehetõ.
A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét
az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is
terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
A helyi iparûzésiadó-bevallások a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán 2015. június 1. napján ügyfélfogadási idõn kívül is,
8.00–16.00 óra között személyesen leadhatók.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
– CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA (KARCAG) ÁLTAL LÉTREHOZOTT
„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
ORSZÁGOS PROGRAMHOZ

– MEGHIRDETI A HELYI „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” CÍMÛ VERSENYT.
A program célja: A városlakók ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:

a pályázó a programhoz önként kíván csatlakozni,

rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol

konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Hét nevezési kategória:

Balkon:
erkélyen kialakított

Mini:
10–50 m2

Normál:
50 m2 felett

Zártkert 1.:
Zöldség

Zártkert 2.:
Gyümölcsös

Zártkert 3.:
Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi:
Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek (óvodai, iskolai csoportok, lakóközösségek stb.)
Jelentkezési határidõ:

2015. május 29.

Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portaszolgálatánál



A jelentkezési lap letölthetõ: www.zalaegerszeg.hu honlapon hirdetmények, pályázatok menüpontban található linkrõl.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor illetve a verseny idején várjuk a fotókat (pályázatonként 5–6 darabot) a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaegerszeg
város lakóit, hogy a Zalaegerszeg, Mártírok u. Kazinczy tér–
Eötvös u. közötti szakaszán
2015. május 18–21. közötti
idõszakban garanciális munkák idejére egyirányú forgalmi
rend lép életbe.
Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket!
Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztály

MEGMUTATOM
MAGAM!
KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A József Attila Városi Könyvtár (Zalaegerszeg, Landorhegyi
út 21.) szeretettel meghív minden érdeklõdõt 2015. május
27-én 15.00 órára Simon
Afrodité Csilla, az Ady Endre
Általános Iskola diákja „Színes
világ” címû kiállításának megnyitójára.
Az alkotásokat Nagy Szilvia
rajztanár ajánlja az érdeklõdõk
figyelmébe.
A tárlat 2015. szeptember
9-ig látható.

Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
– Zalaegerszeg
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”,
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
TAKARÍTÓNÕ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 30 órás.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye Vágóhíd utcai Ifjusági és Sportcentrumában részmunkaidõs takarítói állás
betöltésére keresünk munkavállalót.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltétel:
• 8 általános
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Fenyvesi László részére a fenyvesi@
zelkanet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény
termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni – de nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.
Díjazás:

Kategóriánként az elsõ három helyezett és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: Minden kategória elsõ helyezettjét a zsûri jelölheti a „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra.
Országos díj:

Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas, érdemes mûvész alkotása

Oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1–augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont-egyeztetés
alapján.
Eredményhirdetés: 2015. szeptember–október hónapjában
VÁRJUK MINDEN ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCS TERMESZTÕ, KERTMÛVELÕ JELENTKEZÉSÉT!
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IFIKÉNT A FELNÕTTEK ELÕTT MILOS SPORAR FOLYTATNÁ
PINTÉR KÁROLY TOVÁBBRA IS A FÖLDÖN JÁR ÚJABB KRITIKUS IDÉNYEN VAN TÚL A ZTE KK

 Egerben, a tekézõk országos egyéni bajnokságán a férfiak mezõnyében óriási meglepetésre – a klasszikus 120 dobásos számban a felnõtteknél elõször induló Pintér Károly lett aranyérmes. A
ZTK FMVas sportolója kis túlzással élve oktatta a mezõnyt.
Aranyérme mellé sprintben szerzett egy bronzot, összetettben
pedig egy ezüstöt.
– Számítottál rá, hogy a felnõtteknél az elsõ versenyeden
így kijön a lépés?
– Meg sem fordult a fejemben –
tekintett vissza az ob-re Pintér
Károly. – Az elsõ 60 gurítás után
jól álltam, akkor átvillant a fejemben, hogy ebbõl jó eredmény is
összejöhet. Igyekeztem a folytatásban is jól koncentrálni, ami sikerült, meglett az aranyérem. Feküdt nekem az egri pálya, a bajnoki mérkõzéseken is jól dobtam itt.
Több szuperligás csapat ugyanis
megfelelõ létesítmény híján itt
játssza mérkõzéseit.
– Milyen tervekkel vágtál neki
az ob-nek?
– Nem az aranyérem volt a célom, hanem mindenképpen szerettem volna 600 fa fölé kerülni. A
selejtezõkbõl jutottam be a fináléba. Az összes elõverseny során
mindig 600 fa fölé jutottam. Szerettem volna Egerben is jól dobni,
maximálisan sikerült.
– A verseny végén a sok rutinos tekézõ mit szólt, hogy egy
fiatal elsõre legyõzte õket?

– Õszintén gratuláltak, s további sikeres pályafutást kívántak. A
tekézõknél nincsen féltékenység,
örülünk egymás sikerének.
– Játékos-pályafutásod során mely eredményekre vagy
eddig a legbüszkébb?
– A ZTK FMVassal szerzett ifjúsági és felnõtt csapatbajnoki
aranyérmekre, illetve az egyéni
versenyek során serdülõben szerzett három aranyérmemre. Érdekes módon ifiként egyéniben nem

sikerült említésre méltó eredményt
elérnem, de még van egy évem
ebben a korosztályban. A felnõtteknél történt kiváló bemutatkozás
kárpótol az ifista évekért.
– Hol ismerkedtél meg a tekével, kinek a tanácsára kezdtél el
játszani?
– Lovásziban, ahol a bátyám is
tekézett, ismerkedtem meg a
sportággal, és kedveltem meg. Tizennégy évesen igazolt le a ZTK
FMVas. Nem bántam meg, hogy
Egerszegre igazoltam, jó közösségbe kerültem. Minden adott a további fejlõdésemhez.
– Terveid a tekében?
– Az egyéni siker ellenére még
messze nem vagyok kész játékos.
Elsõ lépésként jó lenne stabilizálni
a helyem a ZTK FMVas felnõttcsapatában, a folytatásban cél a felnõttválogatottság.
– Itthon a sikerek ellenére
anyagilag nem megbecsült
sportág a teke. Nem gondoltál
arra, hogy mint Kiss Tamás,
profiként külföldön is kipróbáld
magad?
– Már mondtam, még sokat kell
fejlõdnöm. Messze vagyok még
Kiss Tamás szintjétõl. Az Egerben
elért sikerek arra ösztönöznek, hogy
még keményebben dolgozzak, tovább fejlõdjek. Hová juthatok el? Arra idõvel megkapom a választ.

CÍMVÉDÉSRE KÉSZÜLNEK
A TEKE-VB ELÕTT FEHÉR LÁSZLÓVAL

 Kritikus szezonon van túl – sorban már a negyediken – a
Zalakerámia ZTE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Idény közben
változott az ügyvezetõ és a vezetõedzõ személye, a játékoskeretrõl nem is beszélve. Csupán érdekességként: a honosított játékosokat is beleszámítva 10 légiós szerepelt a zalaiaknál.
Így nem csoda, hogy a bennmaradást nehezen harcolta ki a ZTE –
amiben nagy szerepe volt Milos
Sporar vezetõedzõnek. A február
végi átigazolási szezon zárásával
nem gondolhatott erõsítésre. Az itt
lévõ játékosokkal nekiállt dolgozni.
A csapat mentálisan és szakmai
szempontból is fokozatosan javult.
Az idény legfontosabb találkozóin
nyert.
– Nagyon nehéz idényt zártunk
– vélekedett Milos Sporar. – Rengeteg problémával kellett megküzdenünk. Februárban, amikor biztossá vált, hogy a meglévõ kerettel
kell kiharcolni a bentmaradást,
nem töprengtünk sokat, nekiálltunk a játékosokkal együtt dolgozni. A csapat folyamatosan fejlõdött, lépésrõl lépésre haladtunk
elõre. Mohácsi, Fekete, Dzambics,
Cohadarevics és a többiek nagyot
fejlõdtek. Csapattá értünk össze.
A játékosok és én is végig hittünk
abban, hogy sikerülhet a megkapaszkodás az élvonalban.
A tréner szavait csak megerõsíti,
hogy az említett négy játékos és
Tamir alkotta ötös kezdett a legtöbbször a középszakasz és a bennmaradásért folytatott találkozók során.
Melléjük csatlakozott még Darling,
aki sérülése után nehezen talált
magára. A többiek, a fiatal magyar
mag kevesebb szerepet kapott, talán nem véletlenül. Tetszik, nem tetszik, a légiósok tartották bent a
ZTE-t az élvonalban.

– Az említett hat játékos valóban
sokat tett a megkapaszkodásért, de
a többiekre sem lehet panasz. Mellettük segítõm, Heinrich Róbert, valamint az új vezetés – az utóbbi fõleg mentálisan – segített sokat. Természetesen a sorból nem maradhatnak ki a szurkolók. A döntõ fon-

sen maradnék a csapat mellett,
hogy a folytatásban azon dolgozhassak, a ZTE lépésrõl lépésre haladva ismét a régi fényében tündököljön. A keret kezem alatt nagyot
fejlõdött, de a további elõrelépéshez
erõsítésre lesz szükség. Kérdés, kik
maradnak, kik távoznak…
Információink szerint az edzõjelöltek között ott van Milos Sporar is.
Egy biztos, végre higgadtan, tervszerûen kell a vezetésnek döntenie,
olyan koncepciót kidolgoznia,
amely mentén elõreléphet a férfi ko-

tosságú találkozókon és elõtte is
nagyon együtt voltak velünk. Számomra – és gondolom a játékosok,
a vezetõk is így vannak vele – tanulságos idényen van túl a ZTE. Szíve-

sárlabda Zalaegerszegen. Senki
sem várja, hogy jövõre bajnoki címért játszhasson a ZTE, de négy
évi helyben járás után mindenki elõrelépést vár.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYE
Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Balmazújváros.

 Két éve Zalaegerszegen rendezték meg a tekecsapatok felnõttvilágbajnokságát, ahol aranyérmes lett mindkét magyar csapat. A
férfiak szövetségi kapitánya akkor is Fehér László, a ZTK FMVas
edzõje volt, most a Németországban, Speichersdorfban zajló vbn mindkét nemzeti csapatot dirigálja. Az elutazás elõtt beszélgettünk vele.

CSALÁDBARÁT TERMÁLFÜRDÕ

– Felejthetetlen volt az egerszegi vb, ami ma már sporttörténelem – kezdte Fehér László. – Címvédõkét nem lehet más célunk,
mint megvédeni bajnoki címünket,
ami cseppet sem lesz könnyû. Bízom a játékosokban. Úgy érzem, jó
képességû a csapatunk.
– Tudják már, kik lesznek az
ellenfelek?
– A csoportok sorsolása már elkészült. A férfiak Ausztria, Csehország és egy, a selejtezõbõl érkezõ
csapat ellen lépnek pályára. A hölgyeknél Németország, Dánia és
szintén a selejtezõbõl érkezõ ellenféllel kell megküzdeni. Az elsõ
kettõ jut tovább a csoportokból.
Mindkét csapatnak kötelezõ a továbbjutás. Az igazi tétmérkõzések
ezután következnek.
– Található egerszegi, vagy
egykori zalai kötõdésû játékos a
magyar csapatban?

 A zalaegerszegi családbarát
termálfürdõ felújítása folyamatos. Elkészült a tetõszerkezet,
a külsõ medencék teljes felújítása megtörtént, a gyermekmedence is megújulva várja a
kicsiket. A strandolók várják a
jó idõt, napsütést és a kikapcsolódást.

– A lányoknál Nemes Irén egykori zetés, Nemes Juhos Gabriella Nemes Attila felesége, valamint
a jelenlegi ZTE-bõl Airizer Emese
és Szabó Márta csapattag. A férfiaknál Nemes Attila (ZTK) és Fehér Zoltán (ZTK) került be a csapatba. Ott lesz még a férfiaknál
Kiss Tamás, aki külföldön profiskodik, és a szintén egykori ZTKs, jelenleg légiós Boanta Claudiu.
– Milyennek értékeli a csapat
felkészülését?
– A bajnokság elhúzódott , csak
pár napos összetartásra volt lehetõségünk. Meglátjuk, mire lesz
elég. A rövid együttlét során úgy
tapasztaltam, nincsenek rossz formában a játékosok.
– Már hosszú évek óta kiválóan teljesítenek a tekézõk,
anyagi megbecsülésük mégis
késik. Mi a helyzet manapság?
– Most is csak a dicsõségért

VÁRJA ÖNÖKET A GÉBÁRTI ÉLMÉNYKÖZPONT

játszunk. A játékosok, a pár profit
leszámítva, évi rendes szabadságuk terhére vesznek részt a vb-n.
Mindkét csapat tagjai igazi sportemberek, és mindent megtesznek a magyar csapat sikeréért.
Hazai környezetben a németek is
nyilván mindent elkövetnek, hogy
õk legyenek a világbajnokok. A
dobogóra kerülés a részünkrõl
minimális elvárás. Remélem,
mindkét csapatunk döntõt játszhat, ott pedig bármi megtörténhet.

Az 1800 méter mélyrõl érkezõ termálvíz kiváló adottságokkal rendelkezik, többen állítják,
hogy mióta a termálfürdõbe
járnak, könnyebben mozognak, kevésbé éreznek fájdal-

A NEVELÉST VÁLLALTÁK FEL
ZÖLD IRÁNYON ÁT A ZKSE-BE
 A Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesülettel teljes mértékben együttmûködve nevelik a mountain bike kerékpáros szakág
utánpótlását a Zöld Irány Egyesületben.
– Klubunk 2014-ben alakult,
célunk egyértelmû biztosítani az
utánpótlást a ZKSE számára –
hangoztatta Szabó Zoltán, a
Zöld Irány Egyesület elnöke. – A
3–13 éves korig történik nálunk
a nevelés. Utána a tehetséges
versenyzõk átkerülnek a ZKSEhez.
A Zöld Irány Egyesületnél heti 2–3 alkalommal, hármas cso-

portbontásban, három szakember foglalkozik a gyerekekkel.
Az edzéseken technikai, erõnléti
és terepfoglalkozások szerepelnek a mûsoron.
– Bár rövid múltra tekintünk
vissza, a gyerekek már értek el
szép eredményeket – folytatta
Szabó Zoltán. – A mountain bike
diákolimpia területi döntõjén hat
arany-. három ezüst- és két

bronzérmet szereztünk. A Kishegy Kupa MTB-maratonon a
felnõttekkel együtt versenyeztek
a gyerekek. A lányok negyedik,
nyolcadik, kilencedik helyet szereztek, de a fiúk is megállták a
helyüket a felnõttek között.
Az év során a legközelebb a
10 órás MTB-maratonon szerepelnek a Zöld Irány Egyesület
fiataljai. A mountain bike diákolimpiai országos döntõjébe tizenegy gyermek jutott be. Bizakodnak, hogy kerekeseik ott is
helytállnak.

mat. A termálfürdõ 3 élménymedencéjét különösen dicsérik azok a nyugdíjasok, akik a
hát- és nyak-, valamint derék-

KURIÓZUM! A belépõjegy
árában két szaunahasználat is
benne van, így ezért a szolgáltatásért külön nem kell fizetni.
Zalaegerszegi fürdõ lévén, a
zalaegerszegi lakosok, ha igazolják lakcímkártyával, hogy
egerszegiek – kedvezményben
részesülnek. Egerszeg-kártyával
és megyekártyával kedvezõbb a
termálfürdõbe való belépés.
MÁJUS VÉGÉN gyermekprogramok, esti rendezvények
várják a termálfürdõbe látogatótáji panaszokkal keresik fel a kat. Minden korosztály feltöltõdfürdõt. Az ülõfürdõt azoknak het a dolgos hétköznapok után!
Várjuk látogatóinkat
javasolják, akik a melegebb via gébárti félsziget szívében!
zû medencét kedvelik.
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2015. május 28., június 25.
Kék zsák: 2015. május 29., június 26.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

z

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

z

z
z
z

Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET ESEDÉKES
ÖSSZEJÖVETELÉT 2015. MÁJUS 27-ÉN (SZERDÁN)
16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJUK AZ ÁNTSZ I. EMELETI
KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG GÖCSEJI ÚT. 24. SZÁM ALATT)
Téma:

Áru- és termékbemutatók sajátosságai és veszélyei.

Elõadó:

Dr. Molnár Sándor, a Zala Megyei Fogyasztóvédelmi
Felügyelõség vezetõje.
Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat
és kedves vendégeinket.

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT
A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

