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DÖNTÉSEKRÕL

 A városi közgyûlést követõ sajtótájékoztatón Gecse Péter al Öt helyszín várta a közönsépolgármester a testület legfontosabb döntéseirõl szólt.
get szombat este a Múzeumok
Kiemelte a „közterületeken ki az egész városra, csak a tilalom
éjszakája rendezvénysorozaton.
életvitelszerûen megvalósuló tar- alá esõ területekre.
A Göcseji Múzeum és a Göcseji tózkodás tilalmáról szóló rendeleAz Egerszeg-kártya eddig a
Falumúzeum mellett a Zalaeger- tet”, amely, mint fogalmazott, nem ZTE FC és a ZTE KK mérkõzéseiszegi Törvényszék épületébe, a hajléktalanellenes és nem a lak- nek belépõjegyeire adott 20 százaVárosi Hangverseny- és Kiállítóte- hatási szegénység szankcionálá- lékos kedvezményt, ezt most kirembe, valamint idén elõször a sának irányába mutat. (A részle- egészítették a bérletekre is. EzenDeák Ferenc Megyei és Városi tekrõl lapunk 3. oldalán olvashat- kívül a kártya érvényességét is kiKönyvtárba is ellátogathattak az ér- nak.)
terjesztették, két vagy három évre
Dr. Sándor Erzsébet aljegyzõ is meghosszabbítható. Elhangzott,
deklõdõk.
Az este folyamán rendhagyó hangsúlyozta: a rendelet megalko- hogy helyi vállalkozások részérõl
tárlatvezetések (Megyeri Anna tör- tására a szabálysértési törvény ad felmerült, szívesen adnának kedténész, Straub Péter és Orha Zol- felhatalmazást, a közbiztonság, vezményt a kártyatulajdonosoknak.
tán régész, Németh János kerami- közrend és kulturális értékek vé- Erre a jövõben is lehetõség van.
kusmûvész vezetésével), arcre- delme érdekében. Nem terjedhet
(Folytatás a 3. oldalon.)
konstrukció-készítés (Kiss Ágnes
Katinka festõmûvész, restaurátor
irányításával), koncertek várták a
közönséget.
(Folytatás a 6. oldalon.)

KÖNNYED
,
LAZA TÁNC
V
ILÁGBAJNOK EGERSZEGI FIATALOK

 A múlt hónap végén Olaszországban, Riminiben tartott IDF
nemzetközi táncvilágbajnokságon zalaegerszegi fiatalok, a
Press Dance TSE tagjai álltak a
dobogó tetejére, így kategóriájukban jelenleg õk a legjobb
caribe táncosok.
b. k.
Horváth Gergõ és Herczeg
Dóra a felnõtt kategóriában, míg
Horváth Ádám és Leposa Dóra a
junior kategóriában vitték el a
pálmát a nemzetközi mezõny
elõl.
Az elõbbi páros már második
alkalommal érdemelte ki a világbajnoki aranyérmet, az ifjabbak
pedig a tavalyi második helyrõl tornázták fel maguk. A táncosok felkészítõje Meretei Simon Beáta tár-

sastánc-pedagógus, koreográfus,
a Press Dance TSE vezetõje.
– A caribe táncok, a bachata, a
merengue és a salsa inkább felnõtteknek szóló táncstílus. Magyarországon még kevésbé elter-

jedt, most van feltörõben. Én még
Budapesten tanultam, s táncújdonságként hoztam Zalaegerszegre – mondta Meretei-Simon
Beáta.
– Egyre gyakrabban lehet

Önökkel találkozni városi és városkörnyéki rendezvényeken.
– 2006-tól van csoportunk, és
2012 óta egyesületként mûködünk. Óvodástól felnõttekig tartjuk
a táncoktatást. A mostani nyertes
fiatalok, akik közül a fiúk testvérpár, már egészen kis koruktól fogva idejártak. Sok éves munka
eredménye a világbajnoki cím.
A gyõzteseket kérdeztük,
hogy mi vonzotta õket e kevésbé ismert tánckategóriában?
– Könnyed tánc, laza, kevesebb benne a megkötés, s bár van
koreográfiája, sok benne az improvizációs lehetõség. Visz magával,
felszabadít, csak engedni kell –
mondta Gergõ. S, hogy a
könnyedség mögött komolyság
van, azt az évek óta tartó minimum
heti három edzés, számtalan fellépés mutatja.
(Folytatás a 6. oldalon.)

LAPUNK LEGKÖZELEBBI
SZÁMA JÚLIUS 7-ÉN
JELENIK MEG!
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Közélet

MUNKACSOPORT ALAKULT ÚJ NEVE LESZ A KÓRHÁZNAK
OROSZ GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ZALA MEGYÉVEL

SZENT RAFAEL NEVÉT VESZIK FEL
z ÖKUMENIKUS KÁPOLNÁT IS KIALAKÍTANAK
 Szent Rafael, a betegek és gyógyítók védõszentjének nevét
szeretné felvenni a zalaegerszegi megyei kórház – hangzott el az
intézményben megtartott múlt heti sajtótájékoztatón. A javaslat
civil kezdeményezésre, a város díszpolgárainak, a történelmi
egyházak és a megye vezetõinek egyetértésével született.

 Két delegáció is érkezett a közelmúltban Zala megyébe, a
Hanti-Manysi Autonóm Területrõl. Az elsõ, 14 fõs üzleti delegációt Kasina Olga Valerjeva, az autonóm körzet vállalkozásfejlesztési igazgatóság vezetõje vezette, míg a második nemzetiségi delegációt Alfjorova Ljudmila Alekszandrova, a körzet kormányzója
elsõ helyettesének tanácsadója.
A vendégek a Hanti-Manysi járás északi területén élõ kis lélekszámú õshonos népek közösségeit képviselték. Kíváncsiak voltak
arra, hogy Zalában milyen a nemzetiségiek helyzete, hogyan tudják
fenntartani a kisebbségi létüket,
milyen segítséget, támogatást
kapnak. Érdekelte õket az is, hogy
például a helyi termékek elõállításában milyen szerepük lehet az itt
élõ nemzetiségieknek.
Május végén a Hanti-Manysi
Autonom Terület – Jugra és Zala
megye között munkacsoportot
hoztak létre, amely a gazdasági
kapcsolatokat koordinálja, fejleszti. A részletekrõl dr. Pál Attilát, a
megyei közgyûlés elnökét kérdeztük.
– Több területen is látok további együttmûködési lehetõséget a

két térség között. Ezt megerõsítette az orosz üzletemberekkel való
találkozás és az itt-tartózkodásuk
alatti számos találkozás. Vendégeink ellátogattak a Zalavíz Zrt.hez, ahol tárgyalásokat folytattak a
cég által kidolgozott újszerû
szennyvízkezelési technológia
esetleges oroszországi hasznosításának lehetõségeirõl, az ehhez
kapcsolódó közös projekt megvalósításáról. Zalaegerszeg városa
és Szurgut testvérvárosi együttmûködése keretében már több
éve nyaralnak nálunk két-, háromhetes turnusokban orosz gyerekek. Ezt a programot kibõvíthetjük
az autonóm terület más térségeinek bevonásával és egy megyei
programcsomag kidolgozásával. A
Hévízre irányuló gyógyturizmus
mellett az egészségturizmus más

területeire is érdemes lenne kiterjeszteni az együttmûködést – véli
dr. Pál Attila. – Az üzleti delegáció
zalai látogatása során szó esett
arról, hogy kiváló horgászati és vadászati lehetõségek vannak az
autonóm területen, amelyeket szívesen ajánlanának Magyarország
felé.
A kölcsönös látogatások során
többször felmerült az igény arra,
hogy speciális magyar élelmiszereket árusító delikáteszüzlet létesüljön az autonóm terület nagyobb
városaiban. Véleményünk szerint
érdemes lenne három nagyvárosban „magyar hetek” keretében valamely üzletláncnál „magyar sarkot” kialakítani és termékeket kínálni – mondja a közgyûlés elnöke. Hozzátette: több oktatási és
kulturális ajánlat is megfogalmazódott a gazdasági kérdések mellett.
Nagyon fontos, hogy orosz cégek
esetleges magyarországi befektetési szándéka esetén komplex
szolgáltatási csomagot tud kínálni
Zala megye és Zalaegerszeg is,
ez utóbbi fõleg az ipari parkjában.

A sajtótájékoztatón dr.
Hóbor Erzsébet, Zalaegerszeg díszpolgára felidézte: 2012-ben Ocsovai
Grácián ferences testvér
egy Szent Rafaelt ábrázoló bronzszobrot (Csikai
Márta szobrászmûvész
alkotását) ajándékozott a
kórháznak, és már akkor
felmerült, hogy nevet változtasson az intézmény,
és vegye fel a védõszent
nevét. Szólt arról is, hogy
2009 óta igyekeztek mindent megtenni azért, hogy
újra legyen a kórháznak
kápolnája, melyet még a
’60-as években elbontottak. Sokan hiányolták a
lelki élet színterét, ezért
örömmel vették, hogy az
épülõ új szárny földszintjén kialakításra kerül egy
60 négyzetméteres ökumenikus kápolna, segítve a hitéletet. Veres András püspök ígérete
szerint pedig egy kórházi káplán is
segítséget nyújt majd a betegeknek és a hozzátartozóknak.

készítését. Mint mondta, szeretné,
ha több mûvész is csatlakozna a
kezdeményezéshez, és segítenék
a kápolna belsõ terének kialakítását. Dr. Gombocz Károly, a szívsebészet intenzív részlegének vezetõje jelezte, a berendezésre gyûjtést is szerveznek.
Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója elmondta: a névváltoztatási kérelmet már írásban benyújtották, szóbeli egyeztetés is
történt és Balogh Zoltán, az emberi erõforrások minisztere támogatásáról biztosította a kezdeményezõket.

Meghívó
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB
KÖVETKEZÕ
ÖSSZEJÖVETELÉRE

30-ÁN, KEDDEN,
17 ÓRAKOR KERÜL SOR
A GÖCSEJI MÚZEUMBAN.
JÚNIUS

Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvész, Zalaegerszeg
és Zala megye díszpolgára a sajtótájékoztatón jelentette be felajánlását, egy szakrális alkotás el-

Vendég:
BALAICZ ZOLTÁN polgármester, akihez elõadása
után kérdéseket lehet feltenni.

MSZP: NEM LESZ GYORSFORGALMI ÚT
 A 76-os fõúton nem Zalaegerszegtõl, csak a keszthelyi elkerülõtõl a Fenékpuszta és Balatonszentgyörgy közötti szakaszig építik meg a 2x2 sávos gyorsforgalmi utat az M7-esig – hívta fel a figyelmet a kormányhatározatra Kiss Ferenc, az MSZP városi szervezetének elnöke sajtótájékoztatóján.
Jelezte, Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban a várossal kötött
megállapodáskor még 2x2 sávos
gyorsforgalmi utat ígért Zalaegerszegtõl Balatonszentgyörgyig. Miután ez nem valósul meg, Zalaegerszegnek továbbra is marad az
ideiglenesen üzembe helyezett
76-os fõút, melyen a települések
kivételével 90 km/óra sebességgel
lehet közlekedni. Mint mondta,
hogy ez teljesülhessen, az útépítõnek meg kellene oldania a vonalvezetési és mûszaki problémákat
a hatóság ellenõrzése mellett.
Nem a kormányhivatal által bejelentett sebességkorlátozások
kellenek, így az alsónemesapáti
elágazóban sem, ehelyett szilárd
útpadkát kellene építeni. A közlekedés biztonságának megteremtése a közútkezelõ felelõssége,
ami elõl nem lehet kitérni csupán
sebességkorlátozással. Az utat a
90 km/órás sebességre alkalmassá
kell
tenni
emiatt
a

nagykapornaki tetõn is, hangsúlyozta.
A 76-os fõút Bagod–Hagyárosbõröndtõl Vas megyéig tartó szakaszán, valamint a 74-es fõút Zalaegerszegtõl a baki tetõig tartó
szakaszán ugyancsak veszélyes a
közlekedés. Ezért felkéri Vigh
László országgyûlési képviselõt,
hogy járjon el a kormánynál ezen
utak mielõbbi felújítása érdekében. A szocialista képviselõ a
rossz állapotú zalaegerszegi Batthyány úti vasúti átjáró mielõbbi rekonstrukcióját is szükségesnek
tartja.

AZONNALI BÉREMELÉST!
A közszférában azonnali 50
százalékos béremelést, emellett
100 ezer illetve 125 ezer forintos
minimálbért javasol nemzeti bérfejlesztési programjában a szocialista párt – közölte az MSZP frakcióvezetõ-helyettese zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.

Lukács Zoltán hangsúlyozta,
magyar embereknek és a magyar
gazdaságnak egyaránt jelentõs
béremelésre van szüksége. Ezért
azt szeretnék, hogy Magyarországon ne legyen egyetlen olyan
munkavállaló sem, aki nettó százezer forintnál kevesebb pénzt visz
haza fizetéskor. A szakképzettek
esetében a nettó 125 ezer forint
minimálbért javasolnak. A jövõ évi
költségvetéshez benyújtott módosító indítványaikban, a közszférában szükségesnek tarják az 50
százalékos béremelést, kiemelten
az egészségügyben dolgozók
számára, akik, mint monda, tûrõképességük határához értek.
Hozzáfûzte: amennyiben a Fidesz
ezt nem tudja végrehajtani, szóljanak, segítenek. Kormányzásuk
idején õk már végrehajtották egyszer az 50 százalékos béremelést.
A minimálbérek emelését úgy
kell megvalósítani, hogy járulékterhek nem növekednének, hívta
fel a figyelmet. Hangsúlyozta továbbá, az MSZP az elsõ párt hazánkban, amely azt képviseli,
nincs gazdasági növekedés bérfejlesztés nélkül.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI

ELMARAD A FOGADÓNAP

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

BALAICZ ZOLTÁN polgármester júliusi fogadónapja ELMARAD.

INFORMÁCIÓI
2015. június 23.

HATÁROZOTT FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉG

körbe-körbe járnak a városban,
szinte arcról és névrõl tudják õket
azonosítani a szociális munkások,
és azt is el tudják mondani, melyiküknek mi a baja. Szeretném
hangsúlyozni, nem hajléktalanproblémáról van szó, hanem társadalmi kérdésrõl. Kiderült, hogy egy
részüknek van tartózkodási helye,
lakása, háza vidéken. Ezeken az
embereken a szociális rendszer
már nem tud segíteni. Olyan szinten vannak, hogy sajnos a belátási
képesség hiánya is jellemzõ rájuk.
A hajléktalanszállón lenne hely, de
ide már nem lehet õket bevinni, túllépett rajtuk az idõ, többségük teljesen lecsúszott, alkoholproblémákkal, mentális és egyéb betegségekkel küzd. Függõség alakult ki

náluk, egyre agresszívebbek. Betegségeik is ismertek: bõrbetegségek, tetvesség, hepatitis-C fertõzöttség, tbc- és HIV-fertõzött is van
közöttük. Nem lehet õket már meggyõzni semmirõl. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy határozott lépésre van szükség. Nem tolerálható a
viselkedésük a közterületeken,
amikor játszótereket foglalnak el,
fertõzik a homokozókat, melyekben késõbb kisgyerekek játszanak.
Köztisztasági és közegészségügyi
veszélynek teszik ki a zalaegerszegi polgárokat.
Balaicz Zoltán hozzátette: július
elsejétõl a leghatékonyabban és
legszigorúbban lépnek fel a rendelet értelmében a mintegy 25 fõs
csoport ellen, állandó ellenõrzéssel. A kritikus helyektõl – óvoda és
iskola környéke, játszóterek, kulturális értékek területe, sportlétesítmények területének védelme –
ezeket az embereket távol kell tartani, folyamatosan kiszorítani õket
a városból, ugyanis közegészségügyi veszélyt jelentenek.

KÜLFÖLDIEK A TESTVÉRVÁROSI PARKBAN

fák milyen szépen növekednek,
virágoznak és lombosodnak. A
szombat délelõtti eseményen készített fotókból láthatnak néhányat.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZTERÜLETEK VÉDELMÉBEN
 Az önkormányzat múlt héten elfogadott rendelete olyan közterületeken tartózkodókról szól, akik viselkedésükkel, magatartásukkal, esetleges egészségügyi problémáikkal veszélyeztetik a
környezetet. Balaicz Zoltán polgármester érdeklõdésünkre hangsúlyozta: nem azokról a hajléktalanokról van szó, akik a hajléktalanszállón próbálják újra felépíteni az életüket, dolgozni szeretnének és élni tudnak a kapott segítséggel. Nem velük van a baj, õk
számíthatnak az önkormányzatra.
– Budapesten és több nagyobb
városban is hoztak már az önkormányzatok hasonló rendeletet. Mirõl is van szó? Bizonyára a zalaegerszegiek is tapasztalják, hogy
feltûnõen sok olyan emberrel találkozunk, akik a közterületeket elfoglalják és viselkedésükkel méltatlan magatartást tanúsítanak.
Ezt tapasztalva döntöttünk úgy,
hogy megvizsgáljuk szakemberek

segítségével ezt a helyzetet. Felvettem a kapcsolatot a rendõr-fõkapitánysággal, a közterület-felügyelõséggel, a polgárõrséggel, a
hajléktalanszálló vezetõjével, a
Vöröskereszt
munkatársaival.
Összegeztük a tapasztalatainkat –
mondja a polgármester az elõzményekrõl.
– Kiderült, ugyanarról a húsz,
huszonöt emberrõl beszélünk, akik

SÁNDOR DÉNES GYÖRGY önkormányzati képviselõ júliusi fogadónapja ELMARAD. Legközelebb az augusztusi fogadónapon várja a képviselõ a hozzá fordulni szándékozókat.
Szíves megértésüket kérjük!

ÚJ ESÉLY PROGRAM
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata „ÚJ ESÉLY –
Együttmûködési program Zalaegerszegi járás települései számára” címmel esélyegyenlõségi projektet valósít meg, mely keretében 2015. június 5-én került sor a II. Felzárkózási Kerekasztal
konferenciára Nagypáliban a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumban.
A rendezvényre elsõsorban
Zalaegerszeg járás településeinek
polgármestereit, jegyzõit, az esélyegyenlõségi programért felelõs
tisztviselõket várták, hisz idén nyáron minden önkormányzatnak aktuális feladata lesz a Helyi Esély-

egyenlõségi Programok felülvizsgálata. Az elõadók az önkormányzatok számára közeljövõben elérhetõ uniós pályázatokról számoltak be, ugyanis ezen fejlesztési irányok ismeretében célszerû aktualizálni ezeket a programokat.

 Az önkormányzat 2006-ban az akkori tizenhárom testvérváros
tiszteletére a Vizslaparkon belül kialakította a „Testvérvárosok
parkját”, amelyben a küldöttségek közösen ültették el a saját térségükre jellemzõ növényeket.
Földbe tûzött táblák jelzik az
ültetõ nevét és a növény fajtáját.
A barátságot és együvé tartozást
szimbolizáló park bejáratánál egy
erdélyi székely kapu – a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Kör ajándéka – állít emléket a két

város közti virágzó együttmûködésnek.
Az idei Egerszeg Fesztiválra
tizenegy testvérváros és két
partnerváros delegációja érkezett, s örömmel fedezték fel a
parkban, hogy az általuk ültetett

DÖNTÉSEKRÕL
(Folytatás az 1. oldalról.)
A közgyûlés, mint Zalaegerszeg
fejlesztési stratégiájába illeszkedõ
kezdeményezést, támogatja a Zalaegerszegi Duális Szakképzõ
Központ létrehozására irányuló
koncepciót. Gecse Péter a helyi
hulladékgazdálkodással kapcsolatban jelezte: az eddigi 100–121 literes gyûjtõedény mellett a jövõben
80 literes választására is lehetõség
nyílik.
Elfogadta a képviselõ-testület
az új kulturális koncepciót, melyben fontos célokról született döntés. (A részletekrõl lapunk 5. oldalán olvashatnak.).
A város önkormányzata nyilatkozott arról, hogy 2014. évben a
helyi tömegközlekedés ellátásához
125 millió forint mûködési célú,
saját forrásból származó, vissza

Fotók: Seres Péter

Fotó: Seres Péter

Mészáros T. László fotóriporter
Zalaegerszeg címû képes albumát és a Szerelmem Zalaegerszeg kisebb méretû kiadványát a
városi díszteremben mutatták be
a sajtó képviselõinek.
Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta, a város nem csak
fesztivállal, konferenciával és
egyéb kulturális rendezvényekkel
ünnepli az idei évben a 130 éves
jubileumot, hanem Zalaegerszegrõl szóló kiadványokkal is, melyeket támogatott az önkormányzat.
Mészáros T. László elmondta:
a Zalaegerszeg-album a korábbi,
Zalaegerszeg Európában címû
kötet felújítása, melyben 400 fotó
szerepel, aminek a fele teljesen
új, a legfrissebb városi eseményeket is tartalmazza. A Szerelmem Zalaegerszeg szubjektívebben mutatja be a várost, és Mészi
látásmódján keresztül jelennek
meg az ismert helyszínek. A fotóriporter szólt a jelentõs technikai
fejlesztéseirõl, mint fogalmazott,
2,3 millió digitális felvételt készített eddig.

nem térítendõ támogatással járult
hozzá a helyi tömegközlekedéshez. Fejlesztési célú támogatás a
múlt évben nem volt. Az önkormányzat a helyi tömegközlekedést
a megkötött közszolgáltatási
szerzõdés alapján 2015. december
31-ig folyamatosan fenntartja.
A közgyûlés döntött alapítványok támogatásáról, településrészi önkormányzatok létrehozásáról és az önkormányzat által létrehozott közalapítványok múlt évi
tevékenységérõl.
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Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA PÁLYÁZATOT HIRDET

Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény
A

„KÖZALKALMAZOTTAK

JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”

1992.

ÉVI

XXXIII.

TÖRVÉNY

20/A §

ALAPJÁN

BENYÚJTÁSÁRA.

PÁLYÁZATOT HIRDET

ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

VÉDÕNÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
49/2004 (V. 21.) ESzCsM- és a 26/1997 (IX. 3.) NM-rendeletek szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, védõnõ,
• büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló eredeti okiratok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
önéletrajz/motívációs levél.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gácsné dr. Lékai Katalin nyújt a
06-30/964-7540-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére történõ
megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 21/2015, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázati anyag értékelése a szakmai vezetõk bevonásával, meghallgatás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.zalaegerszeg.hu – 2015. június 15.
www.mave.hu – 2015. június 15.

2015. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.
AUGUSZTUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium
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Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Eötvös József Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Páterdombi SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK.
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A pályázat célja: A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családok támogatása a hátralék csökkentése, felszámolása érdekében.
A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10. (péntek)

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

INTÉZMÉNY NEVE

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Pályázatot nyújthat be az a személy, akinek:
1) a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át
(42.750 Ft-ot), különösen indokolt esetben a 44.033 Ft-ot, egyedül élõ esetén a nyugdíjminimum
200%-át (57.000 Ft-ot), különösen indokolt esetben az 58.710 Ft-ot,
2) a háztartásában élõk vagyonnal nem rendelkeznek,
3) a lakbér, központi fûtés, közös költség, víz- és csatornadíj- vagy szemétdíjtartozása legalább egyfajta hátralék esetében hathavi, összege pedig meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg a
150.000 Ft-ot, vagy közüzemidíj-tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ egy évben a hátralékának legalább 50%-át (a továbbiakban: önrész) megfizette.
Vagyon: forgalmi értékére tekintet nélkül a jármû; továbbá az a hasznosítható ingatlan és vagyoni
értékû jog, amelynek
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot)
meghaladja. Nem minõsül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, amelyben az
érintett személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû;
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 48 hónapban adósságkezelési szolgáltatásban részesült.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, az önkormányzati rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(A formanyomtatvány, továbbá a csatolandó jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapról (E-ügyintézés›Formanyomtatványok›Szociálpolitikai ügyek)
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának
megfelelõ – a pályázat benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl szóló igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a hátralékot nyilvántartó szolgáltató igazolását, mely tartalmazza
– az adósság aktuális összegét és keletkezésének kezdõ idõpontját,
– az igazolás kiállítását megelõzõ egy évben az igénylõ által a hátralék csökkentésére teljesített
befizetések összegét,
– kikapcsolt közüzemi szolgáltatás esetén annak idõpontját.
Az adósságrendezési támogatás összege és folyósítása: A támogatás összege megegyezik a pályázó által megfizetett önrész összegével, de legfeljebb ötvenezer forint. Folyósítása a hátralékot nyilvántartó szolgáltató vagy társasház számlájára történik.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA A TOURINFORM-IRODA
A városi Tourinform-iroda június 13-tól szeptember 6-ig hétvégén is nyitva tart. A város turisztikai „fogadószobája” szombaton és vasárnap délelõtt 9 és déli 12 óra között várja a turistákat és a városlakókat. A hétköznapi nyitva tartás nyáron sem változik: az idegenforgalmi szakemberek 8.30 és 16.30 között
állnak rendelkezésre.
A TOURINFORM-IRODA ELÉRHETÕSÉGEI:
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6. • Tel.: 92/316-160, 92/510-696 • Fax: 92/510-697
E-mail: zalaegerszeg@tourinform.hu • Honlap: www.tourinform.hu

Liszt-iskola
Eötvös-iskola
Ady-iskola
Kölcsey-gimnázium
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2015. AUGUSZTUS 31. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

NEMZEDÉKEK KÉZFOGÁSA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata minden
életkorban igyekszik segíteni a város lakóit, legyen az újszülött, ifjú házas vagy szépkorú. Évek óta nagy sikernek
örvend a városlakók körében a Nemzedékek Kézfogása
program.
A zalaegerszegi lakcímmel rendelkezõ újszülötteknek jár az az
egyszeri tízezer forintos vásárlási utalvány, amelyet babaápolási
cikkekre, ruhákra, illetve olyan termékekre lehet fordítani, amelyek
a kisgyermekek nevelését segítik.
A program második eleme az ifjú házasok támogatása. Azok a
fiatalok kapják egyszeri alkalommal, akik elsõ alkalommal kötnek
házasságot, legalább egyikük zalaegerszegi lakos, és legalább
egyikük 35 év alatti. Amennyiben nem Zalaegerszegen kötnek házasságot, úgy a „városi nászajándékot” kérvényezniük kell.
A program harmadik eleme az Aranykor városi nyugdíj. Míg az
elõzõ juttatások automatikusan járnak, addig a kisnyugdíjasok támogatása szociális jellegû, így azok kérelemre indulnak. A támogatásra azok a 62. életévüket már betöltött, állandó zalaegerszegi lakosok jogosultak, akiknek nyugdíja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 százalékát nem éri el.
Ez az összeg a 2015. évben 51.300 Ft, tehát azok a kisnyugdíjasok kérhetik az évi 10.000 Ft „születéshavi” ajándékot, akiknek
nyugellátása vagy nyugdíjszerû szociális ellátása nem haladja meg
ezt az összeget. A támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ
a születés hónapjában a polgármesteri hivatal szociális és igazgatási osztályán az Ady Endre utca 15. szám alatt.

TOVÁBB BÕVÜL
A FIZETÕPARKOLÓÖVEZET
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Vizslaparki út
Petõfi Sándor utca és Kisfaludy Sándor utca közötti szakaszát, a Vizslaparki út 6–12.
sz. ingatlanok közötti szakaszát, a Kosztolányi utca, Petõfi utca, Kossuth utca közötti
tömbbelsõt és az MMIK melletti területet (3228. hrsz.) 2015.
július 1-jétõl bevonják a fizetõparkolóövezetbe!
KÉRJÜK, FIGYELJÉK A KÖZÚTI JELZÕTÁBLÁKAT!
Az MMIK mögötti parkolóba
havi 2.000 Ft értékben korlátozott területre érvényes kedvezményes parkolóbérletet lehet
váltani a Városgazdálkodási
Kft. parkolóágazatának ügyfélszolgálati irodájában. (Zalaegerszeg, Rákóczi út 10–22.,
nyitva tartás: hétfõtõl péntekig
8.00–17.00 óra között).
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Kultúra

FÕ CÉL AZ MMIK FELÚJÍTÁSA
ELKÉSZÜLT A VÁROS ÚJ KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA

 A napokban fogadta el a közgyûlés a város új kulturális
koncepcióját, mely 2019-ig jelöli ki az irányelveket és a feladatokat. Az új koncepció – mint
az az elõterjesztés bevezetõ részében is olvasható – az elõzõekhez képest nem elméleti axiómákat fogalmaz meg, hanem
inkább a gyakorlatban megvalósítható célokra koncentrál.
– pánczélPetra –
A készítõk – Makovecz Tamás,
az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke és Velkey
Péter humánigazgatási osztályvezetõ – tizennégy kiemelt célt fogalmaztak meg a következõ ötéves
ciklusra. A fõ elképzelések között
szerepel: a Keresztury Dezsõ
VMK és a városrészi közmûvelõdési intézmények mûködtetésének újragondolása; az MMIK épületének komplex felújítása; egy
Landorhegyi Kulturális és Civil
Ház létrehozása; az Art Mozi épü-

bi támogatása, egy kulturális
internetes portál elindítása, az alsóerdei szabadidõközpont fejlesztése, valamint egy esztétikus, élhetõ belváros kialakítása. Ennek
részeként további köztéri alkotásokkal bõvülne a Dísz tér és környéke.
A fejlesztési terv egyik legnagyobb eleme a Keresztury VMK
mûködésének
átszervezése.
Mindez összefüggésben van az
MMIK épületének felújításával is,
ami a következõ öt év egyik kiemelt feladata; amennyiben lesz
rá pályázati forrás. (Mint ismert, a
város korábban már kétszer pályázott az országos Agora projektre,
egyszer az MMIK, egyszer a mozi
épületének megújítása szerepelt a

tervben, ám egyik elképzelés sem
nyert kormányzati támogatást.)
A kulturális koncepció szerint a
megújult MMIK épületébe költözne
át a Keresztury VMK, mely így városközponti székhellyel – a szervezetileg hozzá tartozó hangversenyterem és mozi közelében –
láthatná el feladatait. A megüresedõ landorhegyi épület (a könyvtári
funkció megtartásával) Landorhegyi Kulturális és Civil Ház néven
mûködne tovább, afféle kulturális
inkubátorházként. Itt a város nagy
együttesei (táncosok, zenekarok)
kapnának helyet próbatermekkel,
színpaddal, állandó fellépési lehetõséggel. Ez az új intézmény fogadná be továbbá a civil szervezeteket is, helyet és infrastruktúrát

DÍZELT A MOZIKAZÁNBA
 A kulturális koncepció szerint még az idén meg kell oldani
az Art Mozi fûtési rendszerének korszerûsítését, mert a jelenlegi technológiát csak 2015. decemberéig használhatják. A
rekonstrukció elmaradása esetén az épület érintett részeit le
kellene zárni, ami a mozi helyiségein túl az ott mûködõ irodákat, üzleteket is érintené.
A problémával kapcsolatban Cserpes Attila, a Keresztury VMK
igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: egy 1958-ban épült olajkazánról van szó, amit eddig könnyített fûtõolajjal mûködtettek.
Szeptember végén azonban a MOL beszüntetni ennek az üzemanyagnak a forgalmazását, ezért át kell állniuk valami másra.
Többször szóba került már a mozi fûtési rendszerének teljes rekonstrukciója, ám ez túl költséges, ezért az a megoldás született,
hogy a jelenlegi kazánt modernizálják úgy, hogy ezután dízelolajt is
be tudjon fogadni a rendszer. Az átalakítás körülbelül 300 ezer forintos költséget jelent; többek között az égõrózsák és szivattyúrendszerek cseréjére is sor kerül.
A szakértõk szerint az átalakítással a régi kazán az új típusú fûtõolajjal is mûködõképes lesz.

biztosítva számukra. A kulturális
inkubátorház – a gébárti Kézmûvesek Házával és a városrészi
mûvelõdési intézményekkel együtt
– szervezetileg szintén a Keresztury VMK alá tartozna.
A megújult MMIK-ban kapna
helyet továbbá a Griff Bábszínház
és a már hosszú évek óta tervezett Városi Képtár egy látványraktárral. Szintén az épületbe költöznének a gazdálkodó szervezetek
(GESZ) irodái. Az MMIK nem önkormányzati fenntartású épületrésze, ahol jelenleg vendéglátóegység (kocsma) mûködik, megmaradna, de némi módosítással. Az
új kulturális funkciókhoz jobban illeszkedõ mûvész kávéház jöhetne
itt létre.
A város az MMIK felújítását
együtt kezelné az Art Mozi korszerûsítésével, ahol az épület rekonstrukcióján túl, nagyobb rendezvények befogadására is alkalmas
konferenciaterem jöhetne létre.
Bár a koncepció gyakorlati célokról ír, azért a fentiek egyelõre
mégiscsak elképzelések, hiszen
amíg nem áll rendelkezésre pályázati forrás, nem lehet a fejlesztésekhez hozzákezdeni. Ezenkívül az
MMIK/VMK átalakításának, tartalmi
megújításának kérdése még több
ponton nem elég kidolgozott. A Városi Képtár estében például még
nem tisztázódott, hogy a Göcseji
Múzeumban õrzött képzõmûvészeti
gyûjtemény, valamint a GébArt-i
mûvésztelep anyaga milyen módon
kerüljön egyazon intézményben feldolgozásra és bemutatásra.
A koncepció szerint régi hiányossága a városnak egy olyan
kulturális portál mûködtetése, ami
mindenki számára elérhetõ módon, egy internetes felületen informálja a zalaegerszegieket a fontosabb programokról, eseményekrõl. A honlap a Kvártélyház Kft.
gondozásában mûködik majd. Ezzel párhuzamosan sor kerül az

NÉPTÁNC A ZÓNÁBAN?
letének és a mozi funkcióinak
megújítása, bõvítése; a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem, valamint a gébárti Kézmûvesek Háza korszerûsítése. A tervek szerint
az egykori Zóna étterem helyén
KultúrZóna néven hagyományõrzõ
ház jönne létre, de sor kerülne a
Göcseji Múzeum épületének rekonstrukciójára, egy Mindszenty
József Múzeum létrehozására, a
Göcseji Falumúzeum fejlesztésére
és a Hevesi Sándor Színház színpadtechnikájának, valamint közönségforgalmi részének felújítására is.
A koncepció része továbbá a
helyi kulturális egyesületek továb-

 KultúrZónává válhat az évek óta üresen álló
egykori Zóna étterem, ha sikerül pályázati forrást találni a fejlesztéshez. A kulturális koncepció kiemelten foglalkozik az épület újrahasznosításának lehetõségével. A tervek szerint a néphagyományok kedvelõinek létesítenének egy állandó közösségi házat, ahol zenés-táncos programokat, kisebb gyûjteményes kiállításokat is lehetne rendezni.
A projekt felelõse és egyik ötletgazdája Böjte
Sándor önkormányzati képviselõ, aki kérdésünkre
azt válaszolta: egyelõre ez még csak terv, hiszen
minden attól függ, hogy milyen pályázati forrást sikerül találniuk. Városrehabilitációhoz, idegenforgalomhoz, kultúrafejlesztéshez kötõdõ projekteket
keresnek. A hosszú távú cél az, hogy a budapesti
Fonóhoz hasonlóan legyen egy olyan hely a város-

ban, ami a táncházak hangulatát idézi, és rendszeres programokkal szórakoztatja a város népzenét
kedvelõ közönségét. Az emeleti helyiségekben pedig magánszemélyek gyûjteményeibõl nyílhatna
tárlat, bemutatva a népmûvészet rejtett, ám még
fellelhetõ értékeit.
A képviselõ elmondta: a közelmúltban egyeztetett a témában érintett kulturális intézmények, valamint egyesületek képviselõivel. Néhányan összeférhetetlenségtõl tartottak, de Böjte Sándor szerint
az új hely nem jelentene konkurenciát a többi kulturális intézménynek, már csak azért sem, mert a
KultúrZónában tájékozódni lehetne a város programjairól. Vagyis nemcsak összehozná az embereket egy-egy alkalomra, hanem tovább is küldené
õket más helyszínekre. Segítve ezzel az eligazodást a hagyományõrzéssel foglalkozó egyesületek, intézmények tevékenysége között.

BELELÁTNI A SORSOKBA
DÍJ ÉS KÖTETEK BECK TAMÁS FILOZÓFUS-ÍRÓNAK
 A magyar irodalmi élet rangos elismerésében, Petri
György-díjban részesült a zalaegerszegi illetõségû Beck Tamás író-költõ. Az kitüntetést
tavaly decemberben adták át,
idén májusban pedig ennek
nyomán megjelent a szerzõ két
önálló kötete.
Bánfi Kati
„Más él benned” illetve „Isten
szemtelenül fiatal” címmel került
az olvasók elé a szerzõ verses-,
illetve novelláskötete. Az elõbbi
címet egy barát személyisége ihlette, a másikat a szenvedõ ember gondolkodása.
– Ön szenvedõ típus?
– Minden költõ depressziós,
akinek nincsenek problémái, az
költõ nem lehet. Meg kell élni az
élet árnyoldalait, tragédiákat,
anélkül fajsúlyos mûvek nem szü-

letnek. Korai írásaimból éppen ez
hiányzott.
– Mit kell tudni a pályájáról a
kezdetektõl a Petri György-díjig?

– Nagykanizsán jártam középiskolába, és már ott elkezdtem
írogatni. Pék Pál író fel is figyelt
rám, barátok lettünk. 1995-ben
egy Nagykanizsán kiadott antoló-

giában, a Csend ritmusában, már
szerepelt mûvem. Aztán tíz évig
az asztalfióknak írtam, majd különbözõ folyóiratokban jelentek
meg rendszeresen verseim, novelláim (zalai vonatkozásban a
Hévíz folyóiratban). Nem hajtottam önálló kötetre.
– Ez a Petri-díj esetében kitétel, hiszen együtt jár vele az elsõ kötet kiadása is.
– Valóban. Kicsit túl koros vagyok a díjhoz és az elsõ kötethez,
de úgy éreztem, nem a mikor, hanem az érett hang a fontos. Kellemes meglepetés volt az elismerés,
és nagyon örültem, hogy a Magvetõ Kiadó így megjelentette az írásaimat – mondta Beck Tamás, aki
egyéb sikereket is magáénak tudhat. Így 2008-ban Salvatore
Quasimodo Költõversenyen érdemelt ki oklevelet, 2014-ben pedig a
szegedi Európaiság – Magyarság
verspályázat elsõ helyezettje lett.
– Az írást, mint „szakmát”,
hogyan sajátította el?
– Nagyon sokat olvasok kortárs irodalmat is, és innét ragadtak rám a dolgok. Illetve GellénMiklós Gábor költõ az unokatestvérem, õ sokat segített a szakmai
fortélyok terén.
– Jártas a kortárs magyar

ÁTHELYEZIK AZ IVÓKUTAT
 A kulturális koncepció értelmében a közeljövõben áthelyezésre kerül Fischer György Ivókútja. Az alkotás eddig az
Európa téren állt, egy fákkal, bokrokkal, padokkal övezett részen. A szobor innen a Dísz tér és az Európa tér találkozási
pontjába kerül; a mértani középponttól kissé keletebbre, a
szomszédos cukrászdához közeli oldalra.
Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ érdeklõdésünkre
elmondta: úgy érzik, hogy a két tér csomópontja jobb hely a szobor
számára, hiszen a nagyobb forgalom miatt jobban ki lehet majd
használni az Ivókút adottságait, és jobban szem elõtt is lesz a szobor. (Az osztályvezetõ arra utalt, hogy az Európa térre néhány hónapja hajléktalanok költöztek, és nem éppen a köztisztasági szabályoknak megfelelõen használják a szobor környezetét.)
Az új helyszínt megvizsgálták a katasztrófavédelem képviselõivel, mûszaki szakemberekkel, és megkérdezték a szobrászmûvész
örököseit is az áthelyezésrõl. Fischer György lánya, Fischer Judit
csak abban az esetben tudja elképzelni az új helyszínre a szobrot,
ha ott is zöldövezetes, intim térbe kerül az alkotás, hiszen az eredetileg is ilyen helyszínre készült. Az osztályvezetõ szerint nincs annak akadálya, hogy a tervezett rész kisebb átalakításával egy zöldövezetes, pados sziget jöjjön létre a két tér találkozásánál. Az áthelyezésre vagy még idén õsszel, vagy jövõ tavasszal kerül sor.
Az Európa térre – az Ivókút helyére – az elképzelések szerint egy
Németh János-csobogó kerül, miután rendezik a tér zöldfelületét.
egész kulturális ágazat mûsorainak összehangolására, egy szintén a Kvártélyház által mûködtetett
elektronikus, információs oldal segítségével.
A következõ évek tervei között
szerepel az egyesületek, alapítványok, együttesek további támogatása is. Ezek közül néhány „ki-

irodalomban. Mi a véleménye
errõl?
– Rengeteg kortárs író van,
nagyon jó a véleményem, színvonalas szerzõk, méltánytalanul kevés elismeréssel.
– Hétköznapi foglalkozása is
van?
– Filozófia szakos bölcsész
vagyok, ebbõl szeretnék majd
doktorálni. A filozófia segít az
írásban. A szépirodalom valójában gyémánttá rendezõdött filozófia, ugyanaz a tartalma, de más
a csiszolása. Valamint egy országos napilapnál vagyok publicista.
– Ez utóbbi hogy fér meg az
elõbbivel?
– Skrizofén állapot. Egyik részem szépirodalmi, képzeletvilág, a másik a racionális elemzõ
a kül- és belpolitika terén. A mûveimben nincs politizálás, de néha kritikus véleményt megfogalmazok ott is.
– Milyen témákkal foglalkozik íróként?
– A novelláskötetem négy
részre tagolódik, az apával való
kapcsolatom, a pszichiátria világa, a halál problémája és egyéb
témák. A versek idõrendi elrendezést kaptak. A gyermekkortól addig az állapotig, amíg valaki ott-

emelt” kategóriába tartozik. Az erre célra fordítható 10 millió forintos
keretösszegbõl 12 egyesület élvez
kiemelt támogatás. A legtöbb
pénzt a Szimfonikus Zenekar
Egyesület, a Városi Vegyeskar, az
Egerszegi Fúvószene Alapítvány
és a Gála Társastáncklub Egyesület kapja.

hon érzi magát ebben a világban,
a párkapcsolati életszakasz illetve az öregedés.
– Éppenhogy megszáradt a
nyomdafesték a könyvein. Van
új terve?
– Egy naplónovellán dolgozom, egy nõ szemszögébõl bemutatva a férfit. Párkapcsolataim
alapján gyúrtam össze ezt a nõi
személyiséget, aki aztán a párjáról ír a naplójában?
– Miért nem egyszerûen férfiként írt magáról?
– Egy kis távolságtartással kell
magunkat szemlélni, az írásaimat
is így szoktam.
– Filozófusi gondolkodással
jár az emberek között?
– Nem szoktam ilyen céllal
emberek közé járni, bár a piac nagyon érdekes hely – mondja mosolyogva. – Ránézek az emberekre, és valahogy belelátok a
sorsukba.
– A lét kérdéseit boncolgatja. Íróként kapott válaszokat a
saját kérdéseire?
– A filozófiában nem cél a válaszadás, hanem a minél pontosabb kérdésfeltevés. A szerzõ keresi a választ, ez érezhetõ a mûvekben, de végleges álláspontja
neki sincs.
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VÁRMEGYE RÉGI TÉRKÉPEKEN

ÉS TÁRLATVEZETÉSEK

KIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

 Zala megye területi változásait mutatja be az a kiállítás, mely
jövõ hét végéig látogatható a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A „Zala megye régi térképeken” címû tárlaton az
1520-as évektõl egészen az 1980-as évekig láthatók nemcsak a
megye határainak, hanem a térképkészítés módszereinek változásai is.
– pet –
Zala országos viszonylatban
nagy megyének számított, hiszen
területe a trianoni békéig, majd a
második világháborút követõ megyehatár-módosításokig szlovéniai és horvátországi, valamint Balaton-felvidéki részeket is magába
foglalt. A kiállítást a Múzeumok éjszakáján Káli Csaba történész,
fõlevéltáros (Zala megyei levéltár)
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Mint mondta: már az ókorban
is tudtak pontos térképeket készíteni, így eleink munkái egyáltalán

nem alábecsülendõk. Még akkor
sem, ha ma gyakran megmosolyogjuk, vagy furcsának találjuk a
régi térképek ábrázolásait. Ez fõleg a tájolás miatt van, hiszen a mi
szemünk az észak–dél irányhoz
szokott; a térkép felsõ széle mutat
észak felé. Ez azonban nem mindig volt így. Ahogy a mostani tárlaton bemutatott legrégibb térképen
(1528) is látszik az észak–dél
irány inkább átlósnak tûnik; persze más volt az akkori térképek
méretezése és fokhálós beosztása is. A 16. században még fadúccal nyomták a térképeket, a réz-

nyomatos változatok csak késõbb
terjedtek el.
Zala vármegye egy 1792-es
térképen már teljesen önállóan
szerepel. A levéltárosok sokáig azt
hitték, hogy ez az elsõ ilyen térkép
a megyérõl, ám elõkerült egy
1789-es példány is, igaz, rossz állapotban.
1918-ból már egy színes atlasz
ábrázolja a megyét. Általánosságban is elmondható, hogy a színes
térképek a század elsõ felében
terjedtek el, és ekkortól használ-

SIKERES VOLT A MÚZEUM GYÛJTÉSI AKCIÓJA

A tárgyegyüttes értékét (1 millió
650 ezer forintot) azonban az intézmény saját erõbõl nem tudta fedezni, így gyûjtési akcióba kezdett. A civil kezdeményezés sikerrel járt, hiszen cégek, intézmények, egyesületek és magánszemélyek adományaiból, valamint
egy jótékonysági koncert és árverés bevételébõl összesen 1 millió
668 ezer 564 forint jött össze, így

a hagyaték a múzeum tulajdonába került – hangzott el a közelmúltban a
Göcseji Múzeum sajtótájékoztatóján. (A tárgyegyüttest a Múzeumok
éjszakáján tekinthette
meg elõször a nagyközönség. A gyûjteményrõl
valamint a néhai polgármester életérõl Béres
Katalin
történész-muzeológus tartott elõadást.
Balaicz Zoltán polgármester a sajtótájékoztatón elmondta: az akció a
város és a Göcseji Múzeum
által
felajánlott
250–250 ezer forintról indult. Az elmúlt hetekben,
hónapokban gyûjtõládák
kerültek a város több intézményébe, valamint az
adakozások mellett több jótékonysági felajánlás is történt. A ZTV
például születésnapi partijának
bevételét, a Zalai Polgári Körök
Egyesülete pedig az idei polgári
estély bevételét ajánlotta fel a nemes célra. A város a véghajrában
még 210 ezer forinttal támogatta
az akciót, mely végül sikerrel járt,
így a néhai polgármester hagyatéA világbajnok fiatalok és az ka (többek között polgári ebédlõegyesület tagjainak táncát legkö- garnitúra, bútorok, festmények, étzelebb a teskándi falunapon lehet készletek) a múzeum gyûjteményébe került.
megtekinteni.

KÖNNYED, LAZA TÁNC

VILÁGBAJNOK EGERSZEGI FIATALOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A siker a jó tanáron és a szorgalmas, rendszeres gyakorláson
kívül a szülõk hozzáállását is feltételezi. Hiszen õk azok, akik közel
egy évtizede heti rendszerességgel a különórák mellé álltak idõben, energiában, anyagiakban.
Közben a szülõi körben is barátságok szövõdtek.
– Nagyon sok energiát igényelt, amíg idáig értek a gyerekek,
de felejthetetlen élmény volt õket
a dobogó tetején látni, s hallani,
hogy miattuk szól a magyar himnusz, nem lehetett sírás nélkül
megállni – mondta Horváthné
Pendli Bernadett. – Ez mindent
megért. Jó látni az egész csapatot, függetlenül attól, hogy éppen
hányadikak. A szülõk is egy közösséget alkotnak, egy-egy fellépéskor tele az autónk gyerekekkel, mikor ki ér rá. Jó a kapcsolat.
Büszkék vagyunk a gyerekekre,
akik a tánc mellett jól teljesítenek
az iskolában is, mert megtanulták
a kitartást, a küzdést, a rendszerességet, a versenyszellemet. A
táncban szerzett rutin így a hétköznapokban is kamatoztatható,
nem beszélve az edzettségrõl és
a baráti társaságról. A sok éves
összetartás és a sikerek miatt
egyre szebb a próbaterem is, ami
szinte egész délután kihasznált.

ezenkívül terítékre kerültek a „páncélszekrény kincsei” Cserhalmi
Henriette könyvrestaurátor vezetésével. A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben „Megõrzött kulturális emlékeink a holokauszt után”

múzeumba pedig busz szállította a
vendégeket. A skanzenben a Kölcsey-gimnázium Ripacsok Irodalmi
Színjátszó Köre is színpadra lépett
Paraszt Párisz, avagy a göcseji alma dicsérete címû népszínmûvével.
A Zalaegerszegi Törvényszéken
dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök kalauzolta a látogatókat, bemutatva többek között a város legrégibb középületének történetét. A bíróság dísztermében pedig Farkas
Alexandra, Csalló Gergely és
Pánczél Kristóf adott koncertet.
A könyvtárban Zala megye régi
térképeken címmel nyílt kiállítás,

címmel nyílt tárlat a magyar zsidó
képzõmûvészet örökségébõl. A
kecskeméti Katona József Múzeumból érkezett páratlan anyag a
20. század elsõ felében élt neves
képzõmûvészek (például Fényes
Adolf, Anna Margit, Ámos Imre, Farkas István) munkáiból válogat. A kiállítást Árvai József, a Zsidó Hitközség elnökhelyettese, valamit ifj.
Gyergyádesz László mûvészettörténész nyitotta meg.
(A zsinagógában nyílt tárlatról –
mely augusztus végéig látogatható – következõ lapszámunkban
részletesen beszámolunk.)

tak egyszerû nyomtatott térképeket is.
A történész a II. világháborút
követõ évekrõl elmondta: egy
1957-es térképen már a „csonka”
Zalát láthatjuk. A tapolcai, keszthelyi, sümegi (és még korábban a
balatonfüredi)
járás
ugyanis
Veszprém megyéhez került. A hiedelmekkel ellentétben ez nem Rá-

MÚZEUMBAN A CZOBOR-HAGYATÉK
 Sikeresen zárult a Göcseji
Múzeum gyûjtõakciója, melyet
a Czobor-hagyaték megszerzéséért indítottak útnak néhány
hónappal ezelõtt. Mint arról már
többször beszámoltunk, a város egykori polgármesterének,
Czobor Mátyásnak (1918–36) az
örökösei év elején ajánlották fel
a múzeumnak megvásárlásra
az értékes hagyatékot.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A múzeumi éjszakán régészeti,
irodalmi és mûvészettörténeti elõadásokat is láthattak a betérõk. A
hagyományokhoz híven idén is fel
lehetett szállni a rabomobilra, a falu-

kosi bosszúja volt. Sokkal inkább
arról volt szó, hogy a kommunista
hatalom úgy gondolta, hogy a Balaton-környék hatékonyabb fejlesztése érdekében célszerûbb,
ha csak két megyéhez (Somogy,
Veszprém) tartozik a tóvidék.
1979-ben aztán – Kádár János
döntése értelmében – a keszthelyi
járás visszakerült Zalához. Errõl
tanúskodik egy a ’80-as években
készült plasztik dombornyomat is.

Amatõr Fotós Klub
INDUL
a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési
Központja és Könyvtára Könyvtárában!!!
Ha érdekelnek a fotózás alapjai, a képszerkesztési
szabályok, akkor jelentkezz az alábbi e-mailen:
konyvtar@zvmkk.hu
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:
2015. AUGUSZTUS 20.
Tervezett kezdési idõpont:
2015. szeptember közepe.
A részvétel ingyenes, de az eszközökrõl mindenkinek
magának kell gondoskodni.
Bõvebb felvilágosítás személyesen a könyvtárban, a
honlapon vagy az alábbi telefonszámon: 92/511-213.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
A könyvtár dolgozói
Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára
8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
www.zvmkk.hu/konyvtar, email cím: konyvtar@zvmkk.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZALAEGERSZEG BÚSLAKPUSZTAI BEZÁRT
HULLADÉKLERAKÓ OKOZTA SZENNYEZÉS LOKALIZÁCIÓJA

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP - 2.4.0/B/2F/11-2012-0005
2015. 06. 23.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának a KEOP-konstrukció keretében lehetõsége
nyílt a Búslakpusztai bezárt hulladéklerakó által
okozott szennyezés megszüntetésére.
A kivitelezési munkák eredményesen zárultak 2015. június végére, ennek köszönhetõen megszûnik a környezet további
szennyezése. A beruházás összege: 704.538 millió forint.
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Sport

MIÉRT ÉPPEN ZTE FC? KISZÁMÍTHATÓSÁG, BIZALOM
ELSÕ LIGÁS AKAROK LENNI – CSANK JÁNOS

 Sajtótájékoztató keretében
mutatták be a ZTE labdarúgócsapatának régi-új vezetõedzõjét, Csank Jánost és segítõit –
Csató Sándor pályaedzõt és
Horváth Gyõzõ kapusedzõt. Az
eseményen megjelent Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa, Kocsárdi Gergely klubigazgató, Gellei Imre szakmai
tanácsadó és Szõcs János, a
ZTE egykori sikeredzõje, a ZTE
akadémiájának névadója.

Úgy szeretnének feljutni az NB Ibe, hogy közben minél több saját
nevelésû játékos épüljön be a
ZTE-be.
Csank János 2008–2001 között
sikeres idõszakot töltött el a ZTE

FC-nél. A kék-fehérek többször az
élbolyban végeztek, és Magyar
Kupa-döntõt játszottak, ahol a második helyen végeztek. Irányításával Európa-liga selejtezõt játszott
a ZTE.

– A ZTE céljainak eléréséhez
mindenképpen szükség volt a változásra – hangsúlyozta Végh Gábor. – Két-három éven belül a legjobbak között akar szerepelni ismét a ZTE. Ehhez mindenképpen
egy rutinos, gazdag szakmai tapasztalatokkal rendelkezõ edzõt
kerestünk, elvárásainknak Csank
János egyértelmûen megfelel.
 Az új szakmai stábot bemuta- a csapatot – amely meglehetõsen
tó sajtótájékoztatót követõen
rám épült –, bár biztosan vannak
beszélgettünk a mesteredzõvel. olyanok, akiknek ez a véleménye.
– Miért döntött a ZTE FC mel– Nem sok ideje maradt a lett?
döntést meghozni...
– Bárhonnan, bárkik kerestek
– Napokban mérve tényleg volna meg, két nap után visszautanem sok idõm volt rá, de percek- sítottam volna ajánlatukat. De úgy
ben igen. Ez egy érzelmi döntés is éreztem, hátra van még pályafutávolt egyben. A váci tulajdonos is som vége felé egy lépés – hiszen
szerette volna tudni, mi a helyzet, nem vagyok mai gyerek – amit
mi a szándékom, pályaedzõmnek, meg kell tennem. Olyan közegbe
Csató Sándornak is határoznia akartam kerülni, amely megkövekellett, hogy a Videoton felé veszi teli a még keményebb munkát, s
az irányt, vagy marad velem. Való- egyben kitolja pályafutásom végét.
ban két nappal hamarabb kellett Nem félek kijelenteni, hogy nem
döntenem.
volt teljesen logikus a döntésem,
– Nem sajnálja otthagyni a hiszen NB II-es csapattól NB II-es
Vácot? Amelyiket felvitt az NB csapathoz jöttem, de ZalaegerszeII-be?
gen már eltöltöttem három évet –
– Tényleg nagyon nehéz dön- nagyon jól is éreztem magam – s
tés volt. A Vác ajánlatát meg sem tudtam, mit vállalok. Itt benne mohallgattam, normálisan elváltunk. corog a levegõben, hogy a ZalaSajnálom a klub tulajdonosát, azt egerszeg elsõ ligás csapatot akar.
az angol urat, aki nagyon lelkesen, Bármit is mondanak, mindenki ezt
nagyon önzetlenül fektetett be a akarja, várja. Ennek teljesítése
csapatba. Õ nem azért adta a pén- nagy fegyvertény lenne számomzét, hogy azt majd visszakapja, ra, és én úgy jöttem ide, hogy elsõ
hanem mintha magának adta vol- ligás akarok lenni.
na. Ettõl függetlenül nem érzem
– A kérdés csupán az, mikor?
úgy, hogy cserben hagytam volna
– Arra nem tudok garanciát ad-

KÉSZÜL AZ NB I A-RA A ZTE NKK

TOVÁBBRA IS MAGYAR JÁTÉKOSOKRA ALAPOZNAK
 A ZTE NKK nõi kosarasai az elmúlt bajnokságban a 6. helyet
szerezték meg, s ezzel a labdás csapatsportágakban a legeredményesebbek voltak Zalaegerszegen. Zele Dorina személyében
pedig a most folyó Európa-bajnokságon szereplõ magyar csapatba is bekerült egyik játékosuk. A nem éppen dicsõséges Eb-szereplésünk árnyékában keveset hallani arról, mi történik az
egerszegi klubban. Ami nem azt jelenti, hogy nyugodtan üldögélnének babérjaikon.
– Június végén kell beadnunk
a nevezést, természetesen indulunk az NB I A csoportjában –
mondja Tóth László, a ZTE Nõi
Kosárlabda Klub ügyvezetõje. –
Jelenleg azon dolgozunk, hogy a
szükséges anyagiakat elõte-

remtsük, amire reális esélyünk
van.
– Milyen csapattal vágnak neki a következõ idénynek? Ki
megy, ki marad?
– Folyamatban van a játékosokkal az egyeztetés, a szerzõdé-

NEMZEDÉKEK
Pénteken 8-tól 19 óráig az
utánpótlás korosztályok csapatai
lépnek pályára, szombat a
felnõtteké.
A férfiaknál elõzetesen a szerb
Becej együttese az esélyes, de
nem lesz könnyû dolguk az

egerszegieknek a nemrég még NB
II-es Sopron és a Tapolca ellen
sem.
A két nap alatt összesen 25
mérkõzést láthatnak a szurkolók.
A tervezett szombati program:
9.00–9.45
EKK–Nyirád
nõi,

 A Magyar Atlétikáért Díj arany fokozatát kapta a szövetség országos közgyûlésén dr. Szász Péter, a Zalaszám ZAC társelnöke,
a Zalaszám Kft. ügyvezetõ igazgatója.
– Negyedszázada támogatom
az atlétikát, elsõsorban rendezvényeket szponzoráltunk, 11 éve
cégem névadó szponzora a
ZAC-nak – emlékezett vissza dr.
Szász Péter.
– Mit kapott vissza a 25 év
során a támogatás fejében az
atlétikától?
– Amíg az ember nagyon fiatal,
magyarán gyerek, valamit le akar
tenni az asztalra. A gyerekek többsége szereti a sportot, a mozgást,
bár az utóbbi idõben ez a mutató
mintha romlana. Sajnos, több más
terület van, ami elvonja a gyerekeket a sporttól. Visszagondolva a
gyerekkoromra, óriási dolog volt
számomra egy középiskolás bajnokságot országos szinten megnyerni. Motivációt jelentett számunkra a „A jó tanuló, jó sportoló”
cím, ami kedvezményekkel járt.
Például kollégistaként eltérõ idõben mehettünk kimenõre. Örvendetes látni, hogy manapság, amikor kicsik a gyerekek, versenyeznek a szülõk is, sõt a nagyszülõk is
ott vannak. Késõbbi korban, nem
tudni miért, a látogatottság csökken. Az élsport viszont már más
kategória. Az elmúlt idõszak során
számunkra nem az eredményesség számított, hanem az, hogy
mintegy 400–500 gyermek sportolását segíthettük. Roppantul szimpatikus volt számunkra a feladat. A
kifejezett versenysport a szórakoztatóipar kategóriájába tartozik.
– Más sportágak nem környékezték meg, hogy támogassa a
Zalaszám?

ni, hogy ez pontosan mikor sikerül.
Nagyon nehéz ellenfelek vannak,
akik szintén az elsõ osztályt akarják. Nagy csörte lesz.
– A ZTE-t ugyan mostanában
nem látta játszani, de azért biztosan nyomon követte egykori
csapatának a szereplését... Sejti
már, hogy kell a csapatba belenyúlni, hol a legnagyobb a probléma?
– Természetesen még nem tudtam felmérni, hogy mi a gond, mi
lehet a megoldás, a játékosok képességeirõl is csak korlátozott ismereteim vannak. Páran szerepeltek már korábbi itteni együttesemben – Kovács Gergõ, Simonfalvi,
Délczeg – a többiek nagy részét
pedig, ha nem is Zalaegerszegen,
már láttam játszani, van benyomásom képességeikrõl. Azt viszont
tényleg nem tudom, hogy ezek a
játékosok miképpen kamatoztatták tudásukat a ZTE-nél. Egyetlen
játékost nem írok le elõre, a futball
Diego SC–ZTE TK 3:4.
örökös harc a játékosok, de az
Budapest, szuperligás nõi teedzõk számára is. Lehet, hogy kell
igazolni több játékost, lehet, hogy niszmérkõzés.
A Szuper Liga nyitó fordulójálegfeljebb egyet-kettõt, majd a köban óriási bravúrt hajtott végre a
vetkezõ hetekben eldõl.
ZTE nõi együttese, tavalyi bajnokságban ezüstérmes fõvárosi csasek megkötése. Nem kívánok ne- patot otthonában gyõzte le. A zaveket mondani, a csapat többsége laiak remekül kezdték a találkozót,
már kifejezte, hogy maradni kíván, mindkét párost megnyerték. Az
a többieknél is esély van erre. egyéni találkozók óriási csatát
Alapvetõen magyar játékosokban hoztak, Papi és Rohonyi nyert, és
gondolkodunk, legfeljebb – ha ezzel biztossá vált sikerük. A kéknem találunk más megoldást – egy fehérek hétfõn 11 órától a Budaörkülföldi szerzõdtetése jöhet szóba. söt látják vendégül.
Egyébként ez nem pénzkérdés, hi- Eredmények.
szen egy légiós gyakran keveseb- Párosok: Barzó/Halász–Papi/Boczkó
be kerül, mint egy magyar játékos. 6:4, 5:7, 12:14, Somorácz/Somoloveva–
– Várható-e valami változás a Rohonyi/Marosi 0:6, 5:7.
hazai elsõ osztályú mezõny- Egyesek: Barzó–Árgyelán 6:4, 3:6, 6:2,
Fekete L.–Papi 6:4, 6:7, 1:6, Piben?
– Erre nehéz válaszolni. Van rók–Tsereteli 6:0, 6:1, Halász–Rohonyi
olyan csapat, ahol a keresetek 4:6, 6:4, 0:6. Somoloveva–Marosi 2:3
meglehetõsen elrugaszkodtak a (sérülés miatt Marosi feladta).
hazai átlagtól, mégsem õk játszották a döntõt, egy másiknál, amelyik alig maradt el tõle, idén még
nem fizették ki a játékosokat, az
edzõket. Bizonyos átrendezõdés
mindig várható, visszalépésrõl
 Kerpel-Fronius Balázs 23
nem tudok.
éves bedobó Jászberénybõl a
Zalakerámia ZTE KK-hoz igazolt.

BRAVÚR A FÕVÁROSBAN

KERPEL-FRONIUS BALÁZS
EGERSZEGEN

TORNÁJA

 Június 26-án és 27-én az Egerszegi KK hatodik alkalommal
rendezi meg a Nemzedékek Tornája kézilabda-fesztivált, melynek
keretében minden korosztály pályára lép az egerszegi Kölcseygimnáziumban. A kétnaposra bõvült mérkõzéssorozatot szerb és
horvát csapatok vendégszereplése avatja nemzetközivé.

A ZALASZÁMRA HOSSZÚ TÁVON LEHET SZÁMÍTANI

9.50–10.30 EKK–Sopron férfi,
10.40–11.25 Becej–Tapolca férfi,
11.30–12.15 Nyirád–Hegykõ nõi,
12.20–13.05 EKK–Tapolca férfi,
13.10–13.55 Becej–Sopron férfi,
14.00–14.45 EKK–Hegykõ nõi,
14.50–15.35 Egerszegi Öregfiúk–
Vratisinec Senior, 15.40–16.25
Tapolca–Sopron férfi, 16.30–17.15
Becej–EKK férfi. A zalasport.hu
interneten élõben közvetíti 14 órától
az EKK–Hegykõ nõi, 16.30-tól
pedig a Becej–EKK férfimérkõzést.

A Bp. Honvéd nevelése az
Atomerõmû SE-ben töltött három
idényt, ahol fiatalként nem tudott
bekerülni a szûkebb rotációba.
Több játéklehetõségért igazolt az
elõzõ szezonban Jászberénybe,
ahol Bencze Tamás keze alatt sokat fejlõdött.
A 193 centi magas játékos – aki
egyébként kosaras családból
származik – kiváló befejezõ, fõképpen a hárompontos vonalon
túlról veszélyes, ahonnan tavaly
43 százalékos pontossággal célzott, és a pontjainak felét ennek
köszönheti.

– Cégünknek van egy filozófiája. Mindenben hosszú távon gondolkodunk. Pillanatnyi elõnyök,
netán rövid távú sikertelenség
esetén nem fordítunk hátat a partnernek. Nem egy-két évben gondolkodunk. Szponzorációnk lényege, mivel a Zalaszám nem hatalmas cég, hogy az általunk adott
támogatás minél jobban hasznosuljon. Rendezvényeket támogatunk még, de újabb szponzorációt
már nem vállalunk be, mivel csak

úgy tudnánk, ha valakit kihúznánk
a listáról. A másik fontos szempontunk a bizalom, amit a Zalaszám
megígér, teljesíti is. Partnereink
értékelik is a biztonságot. A
szponzorációnkat gyakran hasonlítom a négylábú székhez, amelyben mi vagyunk az egyik láb, ha
az kiesne, nem lehetne a széken
ülni.
– Meglepte az országos szövetség elismerése?
– Kaptam egy telefonhívást,
hogy a közgyûlés napján szombaton tegyem magam szabaddá.
Azután jött a hivatalos meghívó is.
A meglepetéstõl köpni, nyelni nem
tudtam. Megítélésem szerint az elismerés nemcsak nekem szól, hanem magának a klubnak, az itt
dolgozó edzõknek, vezetõknek. A
Zalaszám teszi a dolgát a már említett filozófia szerint.
– Meddig szeretné támogatni
a sportot, benne az atlétikát?
– Addig, amíg megtehetem.
Más szóval, ha nem tudja cégem
támogatni az atlétikát, akkor már
a Zalaszámmal is gondok vannak.
Bizakodom, hogy nagyon hosszú
ideig még a ZAC fõtámogatója lehetek.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT A ZTE U–17 CSAPATA
 A felnõttek az NB II-ben játszanak, de lesz képviselete a ZTE
FC labdarúgócsapatának a legjobbak között.
Az U–17-es korosztály az osztályozó során elõbb a Gyirmót csapatánál bizonyult jobbnak. A döntõ páros csatát az NB I-es felnõttcsapattal rendelkezõ Paks ellen vívták, hazai környezetben 5-0-ra nyertek, biztos feljutónak látszottak. A visszavágó során azonban a rendes játékidõben a paksiak ledolgozták 5 gólos hátrányukat. A hosszabbításban
Koltai révén szerzett gól azonban a zalaiak NB I-be jutását jelentette.
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Közérdekû
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. június 25., július 30.
Kék zsák: 2015. június 26., július 31.
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

z

z

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

z
z

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

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
EGÉSZ NYÁRON

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb:
június 25-én 9.00 és 15.00 óra, július 1-én 9.00 és 15.00 óra
A VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: E 68,75–67,74%; GY 42,27–65%; ÁKÓ: 143,5–153%; ÁKK: 137.760–146.880 Ft.

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

